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الحمد هللا حمد الشاكرين ، والصالة والسالم على أشـرف المرسـلين ، وعلـى آلـه     
 .وأصحابه الغر الميامين

 د ،،،وبعـــ
 

ديـوان  "ُأقدم للقارئ العربي الكريم بين دفتي هـذا الكتـاب   
ديـوان الموشـحات   "تاليا لكتـابي  " الموشحات الفاطمية واأليوبية
عقود الآلل في "الدولة األولى ، وكتاب " المملوكية في مصر والشام

للنواجي ، وقد كُنت وعدتُ القارئ أن ُأقَدم له " الموشحات واألزجال
ولكنني " ان الموشحات المملوكية في مصر والشام الدولة الثانيةديو"

تمهلت في إخراجه على الرغم من جمعي للكثير من الموشحات أمالً 
في العثور على موشحات أخرى لم أتوصل إليها ، وقد كنُت انتهيتُ 
من جمع موشحات الدولة الفاطمية واأليوبيـة وجمعـتُ نصـوص    

 .الدولة الفاطميةالدولتين معاً ، لقلة نصوص 
 

وتعتبر الموشحات أحد األشكال الفنية التجديديـة التـي ذاع صـيتها ،    
وارتبط اسمها بالبيئة األندلسية ، وكانت بحق ثورة تجديدية في العصر العباسي 
، وذاع هذا الفن وانتشر في بالد األندلس ثم انتقل إلى بالد المشرق في القـرن  

بعد أن نضج واسـتوى عـوده ،    )١(ألندلسالسادس الهجري مع الوافدين من ا

                                                                                       
أمحد      حممد عطا رسـالة  / د ١/٦٢: املوشحات يف مصر والشام يف العصر اململوكي األول يف مصر والشام  )١(

 .م١٩٩٠سنة ) فرع بنها(ماجستري ، كلية اآلداب ، جامعة الزقازيق ، 

–––
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٤

وُأعجِب به المشارقة ثم جودوا فيه وطوروا في بنائه حتى نافسـوا فيـه أهـل    
 )٢(. األندلس

وبعد أن استقر هذا الفن في بالد المشـرق ، وبالتحديـد فـي مدينـة     
اإلسكندرية ، كما أظهرت الموشحاتُ األولى ، وبالتحديد في العصـر الفـاطمي   

علي بن عياد اإلسكندري ت (وكان أول وشاحي هذه الدولة ) هـ٥٦٤ – ٤٤٧(
 )١(: وله موشحة واحدة قال فيها) هـ٥٢٦

 

  ــه ــوذُ بظلِّـ ــن ألُـ ــا مـ  يـ
  ــحابه ــن أصـ ــتَ مـ  ال زلـ

 

 

 فــي كـــلِّ خطـــبٍ معضـــلِ 
ــالَمةْ   ــد السـ ــكًا بيـ  متمسـ

 

ــاسِ  ــل بـــ ــن كـــ ــا مـــ  آمنًـــ
 ــروف ــوادث والصـــ ــي الحـــ  فـــ

 

 

  ــــلوأعـــوذُ منـــه ِلفَضه 
  صـــوابِه ــر ــا الح فَجـ  مـ

 

 

ــكَلِ  ــرٍ مشْـ ــلِّ أمـ ــي كُـ  فـ
ــةْ ــف الغمام ــمس مــن خَلْ  كالشَّ

 

ــماسِ  ــى شــــ ــُل إلــــ  ال تَميــــ
ــــــــعها الشَّــــــــريفدون موض 

 

 

وهي موشحة ضعيفة المعاني ، مهلهلة النسيج ، باإلضافة إلى 
عجز الوشاح لفهم طبيعة الموشحة وبنائها الذي يتكون مـن أقفـال   

ي ال تتغير في الموشحة كلها ، وأبيات متغيرة القوافي من ثابتة القواف
بيت إلى آخر ، ثم خرجة وهذا مما دفع ابن سعيد المغربي أن يقـول  

وقرأت له في مجمع مدحِ محمد بن أبي أسامة كلمـات ذات  : "عنها 
 .)٢("أوزان موشحة

ونظرة ابن سعيد إلي هذه الموشحة تكشـف لنـا بعـد هـذه     
 .التوشيح تماما الموشحة عن أصول من

، وعثرنا له علـى موشـحتين   ) هـ٥٢٩(وعاصره ظافر الحداد اإلسكندري 
 :)١(مطلع األولى

                                                                                       
 .١/٦٩: السابق  )٢(
 :اجلزء اخلاص بالتحقيق  )١(
 .٢/٤٤) : قسم شعراء مصر(اخلريدة  )٢(
 :اجلزء اخلاص بالتحقيق  )١(
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ثغْـــر الح     يستأســــر األرواح        لما فَـاح      ما الخمر ؟ ما 
ــاح ؟  التفــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :)٢(ومطلع الثانية
 ــِإن ــالً فَ هرِ     مــم رِ    كالســم ــي س ــا الحِ ف ــبرِ ي رِى       كالصــب ص 

 

وواضح في هاتين الموشحتين أثر الموشحات األندلسية إذ كانتا على نفس النسق 

إالَّ أن الوشاح أكثر فيها من الجناس ، وعلى كلٍّ فهما أرقى من موشحة ابن عياد 

 .اإلسكندري السابقة

 

ـ   ) هـ٥٦٧ت (ويعد ابن قَالقس اإلسكندري  ي من الوشـاحين المكثـرين ف
ـ ٩٠٢ت (العصر الفاطمي حيث ذكر له السخَاوِي  وردتْ  )٣(خمـس موشـحات  ) هـ

واحدةٌ منها في ديوانه المطبوع ، وبهذا بلغ عدد الموشحات ثماني موشحات لثالثـة  
 .وشاحين

 

وكان لوشاحي الدولة األيوبية النصيب األوفر حيث بلغوا أحد عشر وشـاحا  
النصيب األوفر من هـذه  ) هـ٦٠٨ت (لملك موشحة كان البن سناء ا) ٢١١(أنتجوا 

موشحة ، وقد بلغت شهرته حداً بعيداً ، وعنـه تحـدث   ) ١٠٦(النصوص حيث كتب 
باستفاضة واضحة ، وقال القاضي الفاضل عن إحدى موشحاته  )٤(المؤرخون واألدباء

إنه قد فاق فيها العرب والبربر واألندلسيين ، ويعد ابن سناء الملك اشهر من نظـم  : 
 .في الموشحات من المشارفة وأجاد

 

  األثر األكبر في إخراج هذا العمل حيث كشف الِّلثـام قرجع الووكان لكتاب س
عن كثير من الموشحات المفقودة البن سناء الملك ، والبن قالقـس وغيرهمـا مـن    

 .الوشاحين
 

     وعندما تتبعت قراءة موشحات ابن سناء الملـك تَبـين لـي أن موشـحات        
نظمها ابن سناء الملك في أول حياته حيث سار فيهـا علـى الـنهج     )١()دار الطراز(

األندلسي الخالص متبعاً فيها كل ما تتطلبه الموشحة األندلسية ، وعندما تتبعت بـاقي  
                                                                                       

 :السابق  )٢(
 .ذُكر ذلك يف مصادر دراسة النصوص )٣(
، ووفيـات   ٥/٥٨١: ، ومعجم األدبـاء   ١/٦٤) : قسم شعراء مصر(خريدة القصر : ينظر على سبيل املثال  )٤(

 .٢/١٣٣: ، واألدب يف العصر األيويب  ١/٤٤٨:  ، وحسن احملاضرة  ٢٧/٢٢٨: ، والوايف٦/٦٧: األعيان 
 .م١٩٤٩جودت الركايب ، دمشق سنة . حتقيق د )١(
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أنـه لـم يلتـزم بـبعض      –أيضا  –تبين ) سجع الورق(موشحات ابن سناء في كتاب 
عن بناء الموشحة ، لـذا ظهـر األثـر    ) دار الطراز(مة الشروط التي ذكرها في مقد
خاصة في تلك الموشحات أكثـر مـن ظهـوره فـي      )٢(المشرقي عامة ، والمصري

 )٣(.موشحة) ٣٥(موشحات دار الطراز التي حوت 
 

ومن ثَم فتح ابن سناء الملك الباب أمام كثير من الوشاحين بعد أن قَنَّن هـذا  
 ).دار الطراز(ه في كتابه الفن ووضع له أصوله وقواعد

 
وألهمية هذه الحقبة وغزارة ما ُأنْتج خاللها من الموشحات قمت بجمع هـذه  

 ..الموشحات وتحقيقها ، واكتفيت في الدراسة بمبحثين 
مصطلحات أجـزاء الموشـحة حيـث ذكـرت هـذه المصـطلحات        :األول 

 .واالختالفات التي دارت حولها
تتبعت النصوص في مظانها المختلفة من مصادر النصوص ؛ حيث  :الثاني 

األقدم حتى األحدث ، ورتبتها ترتيبـا زمنيـا ، مبينًـا المصـادر     
 .األساسية ، والمصادر التي تناقلت تلك النصوص فيما بعد

 

 ..أخيراً منهج التحقيق الذي سرت عليه 
 

وَأتْبعتُه تحقيقاً علميا  –للمرة األول  –وأتى بعد هذا الديوان مجموعا ومحققًا 
بتراجم للوشاحين المذكورين ، ثم بفهـارس الموشـحات وأخيـراً مصـادر البحـث      

 .ومراجعه
 

 فِّقْتا جديداً ، كما أمتىن أن أكون قد وا أرجو أن أكون قد أضفت إىل املكتبة العربية كتابوأخري
 .إىل الصواب فيما سعيت إليه ، وأن ليس لإلنسان إال ما سعى

 
 
 
 
 

                                                                                       
 )أثر البيئة املصرية يف املوشحات األيوبية(وأعد اآلن حبثاً عن  )٢(
 .هذا العدد هو ما حواه الكتاب دون ذيله )٣(
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  عطا محمد أحمد/ د

 اإلسماعيلية
 هـ١٤٢٢من جمادى اآلخرة  ٥الجمعة 

 م٢٠٠١أغسطس  ٢٤
 
 
 

 مصطلحات أجزاء الموشح:  المبحث األول
 

الموشح أحد األجناس األدبية التي تنتمي إلى الشعر العربي الغنائي وهو في 
 .األرجح فن أندلسي خالص

 

كثر من سـتة  وهو يتألف في األ. كالم منظوم على وزن مخصوص"والموشح 
أقفال وخمسة أبيات ، ويقَاُل له التام ، وفي األقل من خمسة أقفال ، وخمسة أبيـات ،  

 )١(".فالتام ما ابتُدىء فيه باألقفال ، واألقرع ما ابتُدىء باألبيات. ويقال له األفرع
 

وهذا التعريف به مصطلحات جديدة على األدب العربي حيث ذكر ابن سـناء  
 ).ن مخصوص ، وأقفال ، وأبيات ، وموشح تام وأقرعوز(الملك 

 

وربما قصد بالوزن المخصوص الخروج علـى األوزان الخليليـة التقليديـة    
 )٢(.المعروفة وتداخل بعض األوزان في الموشحة ما بين األقفال واألبيات

 

والرأي الذي يكاد يجمع عليه األدباء والنقاد ومؤرخو األدب أن للموشحة هو 
غنائية ال تسير في موسيقاها على المنهج التقليـدي للقصـيدة العموديـة    منظومة "

الملتزمة لوحدة الوزن ورتابة القافية ، وإنما تعتمد على منهج تجديدي متحرر نوعـاً  
ما بحيث يتغير الوزن وتعدد القافية ، ولكـن مـع التـزام التقابـل بـين األجـزاء       

 )٣(.المتماثلة
 

ويتشابه شعر التروبادور مع الموشـحات فـي   فالموشح إذن وضع للغناء ، 
طريقة الغناء حيث الغناء الفردي ، ويفترقان في الغناء الجماعي للموشحات ، حيـث  

                                                                                       
 .٢٥: دار الطراز  )١(
 .وسيأيت ذكر باقي املصطلحات الحقاً )٢(
 .١٣٩، ص ١٩٨٦أمحد هيكل ط.د: األدب األندلسي  )٣(
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يؤدى المنشد المطلع ثم يردده الكورس ثم يمضي المنشد في إنشاد البيت األول مـن  
 )١(.الموشح بعد ذلك ثم يردد الكورس المطلع

 

 :بنية الموشحة كما يوضحه الشكل التالي وقد تداخلت مصطلحات كثيرة في
 
 

 
 
 
 

 
 -:وأول هذه المصطلحات 

وهو القفل األول من أقفال الموشحة التامـة ، وهـو لـيس     :المطلع  -١
وأسماه الدكتور  )٢()الزمة(ضرورياً ، وقد أسماه الدكتور حفني ناصف 

لعطـار  وأسماه الدكتور سليمان ا )٣()الزمة أو سمطاً(رضا الفاخوري 
 )٥()المطلـع (، واتفق أكثر النقاد والكتاب على تسميته  )٤()القفل صفر(

 .، وربما كان سبب هذا االختالف عدم ذكر ابن سناء له
 

وهذه التسمية للمطلع استعيرت من القصيدة العربية التقليدية ، حيث يطلـق  
 .ليلعلى البيت األول منها ، وال تخلو قصيدة من المطلع إال في النادر الق

 

وسمي الموشح الذي يتضمن المطلع بالتام ألن الموشح يـتم بهـذا الجـزء    
، كما تتم زينته ويكتمل رونقه به ، ونسبة الموشحات التامة أكثر من نسبة ) المطلع(

الموشحات القرعاء في ورودها ، كما أن المطلع يحافظ على وحدة النغم ، وانضـباط  
الشَّعرِ على رأس اإلنسان ، وخلو الـرأس منـه   على رأس الموشح مثل "اإليقاع فهو 

 .)١()أقرع(يجعل صاحبه 
 

                                                                                       
 .١٣١: املوشحات بني األغاين واألحلان  )١(
 .٣٦: تاريخ األدب  )٢(
 .٨٠٧: تاريخ األدب العريب  )٣(
 .٢١: احلداثة العباسية يف قرطبة  )٤(
 .١٢٩: املوشحات بني األغاين واألحلان ، و ١٧: فن التوشيح  )٥(
 .٢٢: احلداثة العباسية يف قرطبة  )١(

 املطلع
املذهب
 ب

 البيت

 السمط
 الدور القفل

 ةاخلرج
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ينبغي أن يحل محل تكرار المطلع الزمـة  "ويرى الدكتور سليمان العطار أنه 
قرع شديد على الطبل ، أو على األوتار ليصل اللحن إلى قمـة حدتـه أي باسـتعمال    

 )٢(".لة أخرىالوتر الخامس للعود أو الدق أو الضرب المناسب على آ
 

 لذا فالمطلع كان سيحظى بالجانب األكبر من اهتمام الملحنين والمغنيين 
 
 

 
 
 
 

وهو الذي يلي المطلع في الموشح التام ، أو الـذي يبـدأ بـه     :البيت  -٢
أجـزاء  : "الموشح األقرع ، وعرف ابن سناء الملك األبيـات بأنهـا   

أن يكون متفقاً مع بقية  مفردة أو مركبة يلزم في كل بيت منها. مؤلفة
أجزائها ال فـي قوافيهـا ، بـل    في وزنها وعدد أبيات الموشح 

يحسن أن تكون قوافي كل بيت منهـا مخالفـة لقـوافي البيـت     
 )٣(.اآلخر

كل مـا  "وهذا التعريف ورد صريحاً في كتاب الطراز ، وعلى هذا يعتبر البيت 
 )١("بين قفلين
 

 )٢(.بالدوروعلى الرغم من ذلك أسماه األبشيهي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       
 .٢١: السابق  )٢(
 .٢٦: دار الطراز  )٣(
 .وما بعدها ٢٣: زكريا عاين . ، واملوشحات األندلسية د ٢٨) : ح: (نبذ يف الترشيح  )١(
 .٢١٣: املستطرف  )٢(

 املطلع

 الزمة املذهب

 البيت

 الدور السمط
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١٠

 ).البيت(في مقابل ) الدور(وقد استخدم لفظة 
 

والبيت في الموشحة يختلف عن البيت في القصيدة ، وإن كان 
المصطلح واحداً ، فالبيت في القصيدة يتكون من شطرين متسـاويين  
وقافية ثابتة في القصيدة كلها ، على عكس ذلك في الموشحة حيـث  

ء مفردة وأجزاء مركبة مختلفة في التقفيـة ،  يتكون البيت من أجزا
وهذا االختالف في التقفية التجديدية والتنوع أعطى إيقاعاً جديداً غير 
منتظر على عكس البيت في القصيدة ، فاإليقاع فيه منتظر بل ومتوقع 

 .)٣()غصناً(في كثير من القصائد ، والجزء من البيت يسمى 

                                                                                       
 .لنواجيوعقود الآلل ل. ٣/١٣٣٣: مقدمة ابن خلدون  )٣(



 الموشحاتدیوان 

 

 :صور األبيات المفردة 
 ـــــ  بـــــــ

 ــــــــــــ  ب      بيت
 ــــــــــــ  ب

 
 :وهذه الصورة لألبيات هي الغالبة ، وقد تأتي 

 ـــــــــــــــ ج
 ـــــــــــــــ ج
 ـــــــــــــــ ج
 ـــــــــــــــ ج

إال أنها أقل من الصورة األولى في اإلتيان واألغصان المفردة يجب أن تكون 
البيت مركباً من أغصان متساوية أو غير مساوية تختلف حسـب   متساوية وقد يأتي

 .هكذا.. اإليقاع الذي  يختاره الوشاح 
 ــــــــــــــ      ـــــــــــــ
 ــــــــــــــ      ـــــــــــــ

 :أو هكذا 

 ــــــــ    ـــــــــــــــــــ
 ــــــــ    ـــــــــــــــــــ

 :أو العكس 

 ــــــــ   ـــــــــــــــــــ
 ـــــــــــــــــــ   ــــــــ

 
 :أو هكذا 

 ـــــــــــــــــــ   ــــــــ
 ـــــــــــــــــــ   ــــــــ
 ـــــــــــــــــــ   ــــــــ

 :أو العكس 

 ــــــــ   ـــــــــــــــــــ   
 ــــــــ   ـــــــــــــــــــ   

 ــــــــ   ــــــــ   ـــــــــــ
وتكرر هذه الصورة في الموشحة على األقل خمس مرات وقد تتفق التقفيـة  

 .الداخلية مع الخارجية أو ال
 

 غصن



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٢

واألقفال هي أجزاء مؤلفة يلزم أن يكون كل قفل منها متفقاً مع بقيتهـا فـي وزنهـا وقوافيهـا وعـدد      " :القُفُْل  -٣

 )٢(داً، وأقل ما يتركب القفل من جزأين فصاع )١("أجزائها

 

 .ورد صريحاً في دار الطراز لذا لم نجد اختالفاً طويالً حول هذا المصطلح) القفل(وهذا المصطلح 

 

 
 
 
 
 

 .والقفل هو الذي يقفل به اإليقاع ويأتي إيقاع جديد غيره
 :وأتت صور األقفال متعددة كما تعددت األبيات هكذا 

 ــــــــــــــ     ــــــــــــــ
 :أو هكذا 

 ـــــــــــ     ـــــــــــــــــ
 ــــــــــــــ              

 :أو هكذا 

 ــــــــــــــ   ــــــــــــــ
 ــــــــــــــ   ــــــــــــــ

 :أو هكذا 

 ــــــــــــــــــ    ـــــــــ
 ــــــــــــــــــ    ـــــــــ

 :أو العكس 

 ـــــــــ   ــــــــــــــــــ    
 ـــــــ   ــــــــــــــــــ    ــ

 :أو هكذا 

 ــــــــــ   ــــــــــــــــ
 ــــــــــ   ــــــــــــــــ
 ــــــــــ   ــــــــــــــــ

                                                                                       
 .٢٥: دار الطراز  )١(
 .٢٥: السابق  )٢(

 لقفلا
 السمط



 الموشحاتدیوان 

 

 :أو العكس 

 ــــــــــــــــ    ــــــــــ
 ــــــــــــــــ    ــــــــــ
 ــــــــــــــــ    ــــــــــ

 :أو هكذا 

 ـــــ    ـــــــــــــ
 ــــــــــــــ    ــــ

 ــــــــــــــ                       
 .وغير ذلك من الصور

 )١(وهناك من أسماه غصناً) سمطاً(والجزء من القفل يسمى 
 

وهو البيت مع القفل الذي يليه ، وسمي بذلك ألنه يدور بانتظام  :الدور  -٤
موشحة كلها ، وقد أسـماه  في الموشحة ، وعلى وزن ثابت متكرر في ال

وكأن الدور يأتي على إيقاعين ثابتين  )٢()سمطاً(الدكتور جودت الركابي 
 .متكررين إيقاع البيت ، وإيقاع القفل

 
 
 
 
 

٥ 
وهى القفل األخير في الموشـحة والشـرط فيهـا أن تكـون      :الخرجة  -

حجاجية من قبل السخف ، قزمانية من قبل اللحن ، حارة محرقـة ،  
والمشروع بل  …ة منضجة ، من ألفاظ العامة ، ولغات الداصة ، حاد

المفروض في الخرجة أن يجعل الخروج إليهـا وثبـاً واسـتطراداً ،    
والخرجة هي إبـراز الموشـح    …وقوالً مستعاراً على بعض األلسنة 

وملحه وسكره ومسكه وعنبره ، وهي العاقبة ، وينبغـي أن تكـون   
وإن كانت األخيرة ، وقـولي السـابقة    حميدة ، والخاتمة بل السابقة

                                                                                       
. ، واملوشحات واألزجال د ٢٨: مصطفي عوض الكرمي . ، فن التوشيح د ٣٧٧: الشكعة . األدب األندلسي د )١(

 .١/٢٠: حلول يلس 
 .٢٩٨: األدب األندلسي  )٢(

 الدور
 السمط



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٤

فإنها هي التي ينبغي أن يسبق الخاطر إليها ، ويعملها مـن يـنظم   
 )١("…الموشح في األول ، وقبل أن يتقيد بوزن أو قافية 

 
وعلى هذا تعد الخرجة هى حجر الزاوية في الموشحة ، وكما قال عنها ابـن  

ن يأخذ اللفـظ العـامي أو العجمـي ،    كا: "بسام أثناء حديثه عن الوشاح األول بأنه 
 )٢(".ويضع عليه الموشحة ، دون تضمين فيها وال أغصان

 
 
 
 
 
 
 
 
 

وقـد تـأتي خليطـاً    ) عامية ، وأعجمية ، ومعربة(وتنوعت الخرجة ما بين 
بحيث تجمع بين العامية والفصحى ، أو الفصحى واألعجمية ، والمتحكم في الخرجـة  

 .ئة التي يعيش فيهاهو ذوق الوشاح وظروف البي
 

وتختلف بنية كل جزء من األجزاء السابقة حسب بناء كل موشحة على حـدة  
 )٣(.. البن سناء الملك .. ونمثل لهذه األجزاء بالموشحة التالية 

 
 

   كالتُّـر وِىـدـا بي نَأي نم 
 

  ـنَأي ـنتَ مَأتَي 
 

 نْـكلَى مَأح نْدا هي اهَأر 
 

 والْعينفي الْقَلْبِ 
 

 

 َأيـن ِلهــذَا القـوام المائــلْ  
 قَد نَقَصتْ وهو بـدر كَامـلْ  

 

ــايلْ   الس ــذَار الْع ذَاك ــن َأيو 
ــلْ  ــي ذَابِ ــر ف نَاض هدروو 

 

  ـلكثْـُل السم يهفي ف قْدالْعو 
 

نلَـــي هقَـــدو 
 

نْكالضنَا وبِالض هرخَصو 
 

ــ صن ــد ؟يتَّق نفَي 
 

 

ــذيبِ  التَّع ــب ــذِّبِي طَي عم 
 يشب في وصفه تَشْبِيبــي 

 

 كُنْه الْمالَحـة معنَـى الطِّيـبِ    
 سوى الْغَرامِ بِـه يغْـرِي بـي   

 

 ى في شَـكوفي الْه فَالَ تَكُن 
 

نى شَيوالْه ِإن 
 

 ـكالنُّس ودع اهوِإالَّ ه 
 

ـ   نفَِإنَّـــه زيــ
 

                                                                                       
 .٣٢ – ٣٠: دار الطراز  )١(
 ١:  ١/٢: الذخرية  )٢(
 :التحقيق  )٣(

 األعجمية العامية
 املعربة

 اخلرجة
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   هاقفـي ِإشْـر ردا الْبها َأيي 
 يا َأيها الْغُصن فـي َأوراقـه  

 

   ـهاقـي َأطْوسِ فالشَّم عطْلمو 
   هشَّـاقلَـى عنَّـى عتَج نا مي 

 

  تْـكبِالْه مهـتَارتَ َأسيمر 
 

نيالْب فقوفي م 
 

 ـفْكالسو مهعمفْحِ َأدبِالس 
 

و نيــاْلْع ــين كَ الْع 
 

 

 ِإن الَّذي منْـك َأحيـا قَتْلـي   
ــِل ــٍل الَ كُح كَح ــنــلُّ مسي 

 

ــِل  ال كَالنَّص ــك فْنَيــٌل بِج نَص 
 والسحر فيـه مكَـان الصـقْلِ   

 

   بِالْفَتْـك ـاةُ بِـهيى الْحجتُر 
 

نيشُ بِالْحيالْعو 
 

 رِيرس نْهلَكْتُ ملكمالم 
 

نــي قِّ الَ الْمــالْح  بِ
 

 

   بـرهم نْـها ِلـي عاتَ مهيه 
بى ِلي واطْررج ا قَدِلم عمفَاس 

 

   بشْـرـي ميلغَل نْهفَ مادص 
بــر ــه فَاشْ لَيتَ عشَــرِب ِإنو 

 

كسالم ميفُم هسوِلى ب فَعد 
 

 ننْتَـيتُو ثسفَب 
 

 ِأنُّه منّي يبكـي  لُوالَ نَخَافْ
 

 يتَــينــتُو مسلَب 
 

 

 :وهذا الموشحة تامة ، وتتكون من ستة أقفال مركبة من أربعة أجزاء هى
 

 ..وهو في الموشحة السابقة : المطلع  -١
 

كالتُّر وِىدا بي نَأي نم 
 

ــن َأي ــن ــتَ م َأتَي 
 

نْكلَى مَأح نْدا هي اهَأر 
 

ــبِ و ــينفــي الْقَلْ الْع 
 

 

 ..وهو في الموشحة السابقة   :البيت  -٢
 

 َأيـن ِلهــذَا القـوام المائــلْ  
 قَد نَقَصتْ وهو بـدر كَامـلْ  

 

ــايلْ   الس ــذَار الْع ذَاك ــن َأيو 
ــلْ  ــي ذَابِ ــر ف نَاض هدروو 

 

 

لى ويشترط في البيت أن يتفق في عدد األجزاء ويختلف في التقفية من بيت إ
إذ يحسن في كل بيت أن يستقل بقافية مغايرة عـن  ..) ج  –ل  –ق  –ب  –ل (آخر 

 .البيت اآلخر
 

والبيت في الموشحة السابقة مركب من فقرتين وجزأين متفقين في التقفيـة  
 :الداخلية والخارجية كما يلي 

 ــــــــــ ل      ــــــــــ ل

 ــــــــــ ل      ــــــــــ ل

* * * 

 ـــــ ب      ــــــــــ بـــــ



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٦

 ــــــــــ ب      ــــــــــ ب

* * * 

 ــــــــــ ق      ــــــــــ ق

 ــــــــــ ق      ــــــــــ ق

* * * 

 ــــــــــ ل      ــــــــــ ل

 ــــــــــ ل      ــــــــــ ل

* * * 

 ــــــــــ ب      ــــــــــ ب

 ــ بــــــــــ ب      ــــــــ

* * * 
وكل جزء من البيت يسمى غصناً وأطلق ابن سناء الملك علـى كـل جـزء    

، وعلى هذا يكـون   )١("ويشتمل كل بيت على أغصان: "غصنًا ، أما ابن خلدون فقال 
 .البيت مكوناً من أربعة أغصان متساوية متفقة في التقفية

 

٣ 
 .وهو في الموشحة السابقة: القُفُْل  -

 

 فيه مثْـُل السـلك  والْعقْد في 
 

نلَـــي هقَـــدو 
 

نْكالضنَا وبِالض هرخَصو 
 

ــفَين ؟ صن ــد يتَّق 
 

 

ويشترط في القفل أن يتفق مع بقية األقفال فـي وزنهـا وقوافيهـا وعـدد     
 ..أجزائها، والقفل السابق مركب من أربعة أجزاء كما يلي 

 ــــ ك ـــــ ن ـــــ ك ـــــ ن
*  *  * 

 ــــ ك ـــــ ن ـــــ ك ـــــ ن
*  *  * 

 ــــ ك ـــــ ن ـــــ ك ـــــ ن
*  *  * 

 ــــ ك ـــــ ن ـــــ ك ـــــ ن
                                                                                       

 .٢٨:، ودراسة يف نشأة املوشحات األندلسية  ٣/١٣٣٣: ة ابن خلدون مقدم )١(



 الموشحاتدیوان 

 

*  *  * 
 ــــ ك ـــــ ن ـــــ ك ـــــ ن

* * * 
وكل جزء من القفل يسمى سمطاً ، وعلى هذا تتفق أقفال الموشحة كلها فـي  

 .)٢(لخارجيةعدد األجزاء ، والوزن ، والتقفية ا
 

وهو البيت مع القفل الذي يليـه ، ولـم    :الدور  -٤
) دار الطراز(يذكره ابن سيناء الملك في كتابة 

 :، وهو في الموشح السابق 
 

 َأيـن ِلهــذَا القـوام المائــلْ  
 قَد نَقَصتْ وهو بـدر كَامـلْ  

 

ــايلْ   الس ــذَار الْع ذَاك ــن َأيو 
ــر فــ  نَاض هدروــْلو  ي ذَابِ

 

  ـلكثْـُل السم يهفي ف قْدالْعو 
 

نلَـــي هقَـــدو 
 

نْكالضنَا وبِالض هرخَصو 
 

ــفَين ؟ صن ــد يتَّق 
 

 

وهذا الدور يدور في الموشحة خمس مرات على األقل ، ويبدأ في كـل مـرة   
 .بتقنين مختلفة عن السابقة ، وينتهي بتقفية ثابتة حتى الخرجة

 

 ــ ل      ـــــ لــــ
 ــــــ ل      ـــــ ل

 ـــــ ك ــــــ ن    ـــــ ك ــــــ ن
* * * 

 ــــــ ب      ـــــ ب
 ــــــ ب      ـــــ ب

 ـــــ ك ــــــ ن    ـــــ ك ــــــ ن
 

 .وهكذا حتى نهاية الموشحة
 

وهى القفل األخير من الموشحة ، وعليها يبنـى الوشـاح    :الخرجة  -٥
ته ألنها تعتبر حجر الزاوية لبنـاء الموشـحة ، ومقامهـا عنـد     موشح

الوشاحين  مقام المطلع في القصيدة عند الشعراء ، يخصـونها بعنايـة   
 )١(.فائقة يحسبون لها حساباً كبيراً

 
                                                                                       

 .املطلع ، واخلرجة يعدان من أقفال املوشحة )٢(
 .٣٠: دار الطراز  )١(



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٨

ورأى ابن سناء الملك أن تكون ألفاظها ماجنة كاشفة فاضحة ، أما معانيها فتكون 
 .ر عن ولعها وشغفها بالفتى وتشتكي إلى أمهاعلى لسان الفتاة فهى التي تعب

 

أو ) قـال (ومن المفروض أن يكون البيت السابق على الخرجة متضمناً كلمة 
 :وهى في الموشحة السابقة ) .. غنت(أو ) غنى(أو ) قلت(

 

كسالم ميفُم هسوِلى ب فَعد 
 

 ننْتَـيتُو ثسفَب 
 

 لُوالَ نَخَافْ أنّه منّي يبكـي 
 

 بســتُو ميتَــين لَ
 

 

وأتت الخرجة في الموشحات متفاوتة من موشح آلخر ، وليس هنـاك قيـد   
على الوشاحين في اختيارها فقد تأتي أعجمية أو عامية ، أو فاحشة ماجنـة كاشـفة   

 …فاضحة أو معربة ، أو مقتبسة 
 

أن بعض هذه الخرجات تمتاز بنوع من البسـاطة حتـى   " –أيضاً  –ونالحظ 
 .)١("يثاً عادياً يومياً إذا قيست بالموشحة نفسهالتشبه حد

 
 
 

 مصادر دراسة النصوص:  المبحث الثانى
 

معروف أن المشارقة لم يعرفوا فن التوشيح إالّ بعد المغاربة الذين برعوا فيه 
صنعة التوشيح هي التي نهج "إن : ، وتباهوا بأنه اختراع أندلسي حيث قال ابن بسام 

أوزان "إنها : ثم يعلن إعجابه بها فيقول  )١("، ووضعوا حقيقتها أهل األندلس طريقتها
، وعلى الرغم من ذلك يأبى أن  )٢("تشق على سماعها مصونات الجيوب ، بل القلوب

أكثرها على غير أعـاريض أشـطار   "إن : يثبت منها شيًئا في كتابه وعلل ذلك بقوله 
اكشـي بموشـحات ابـن زهـر     ، وعلى هذا الدرب ُأعجب عبد الواحد المر )٣("العرب

: ويعلل ذلك بقولـه  )٤(األندلسي ، ولكنه يمتنع عن إيراد شيء من موشحاته في كتابه
 )٥("العادة لم تجر بإيراد الموشحات في الكتب المجلدة الخالدة"إن 

 

                                                                                       
 .٧: الزجل يف األندلس  )١(
 .١/٢/٣: الذخرية  )١(
 .١/٢/١: السابق  )٢(
 .١/٢/١: السابق  )٣(
 .٩٢: املعجب  )٤(
 .٩٢: السابق  )٥(



 الموشحاتدیوان 

 

وأدى هذا االتجاه المحافظ إلى ضياع كثير من الموشحات األندلسية في عصر 
باء األندلس بجمع مختارات منها فـي كتـب مفـردة أو    ، ثم اهتم بعض أد )٦(نشأتها

جامعة حتى انتشر هذا الفن وشاع بين العامة والخاصة في أنحاء األندلس والمغرب ، 
ولم يلبث أن ُأعجِب بها المشارقة حتى جمعوها وحاكوها ، وكان هـذا األمـر ثـورة    

مغاربة بين دفتـي  موشحة لألندلسيين وال) ٣٤(تجديدية ، حيث جمع ابن سناء الملك 
كتاب واحد ، وحاول وضع منهج ألصول بناء الموشحات ، وبعد أن تأصل هذا الفـن  

لم يعرفها  )١(في بالد المشرق حاول الوشاحون أن يولدوا من الموشحات أنماطًا جديدة
أهل األندلس والمغرب ، وكان هذا األمر في القرن السادس الهجري حيث بدأ التاريخ 

 .ذا الفناألدبي يرصد ه
 

وقد قمت في هذا المبحث برصد المصادر وتتبع الموشحات في مصادرها من 
األسبق إلي األحدث ، وقد رتبت تلك المصادر ترتيبا زمنيا ، وأشرت إلـي المصـدر   

 :الذي أخذ من سابقه ، وكان أول ما طالعنا من هذه الكتب كتاب 
 
ت (البـن سـناء الملـك     )٢(دار الطراز في عمـل الموشـحات   )١(

 )٣()هـ٦٠٨
  

ويضم هذا الكتاب إحدى وسبعين موشحة أندلسية ومشرقية ، منهـا خمـس   
وثالثون موشحة مشرقية للمصنف أوردها ابن سناء الملك على ترتيـب الموشـحات   
المغربية التي رتبها على ترتيب األمثلة التي ذكرتهـا فـي مقدمـة الكتـاب فكانـت      

ذا أتقن بناءها ، والتزم بمـا ذكـره فـي    موشحاته نموذجا للموشحات األندلسية ؛ ل
، وهـذه الموشـحات    )٤(المقدمة ، من حيث عدد األقفال واألبيات ، وعدد أجزائهمـا 

كاملة ، واهتم ابن سـناء   )٥()سجع الورق(في كتابه ) هـ٩٠٢ت (أوردها السخاوي 
الملك بكيفية نظم الموشحات ، وقواعد عروضها ، وهذا الكتاب قد ألفه ابـن سـناء   

) دار الطراز(الملك في سن مبكره ، وهذا ما تدل عليه الموشحات التي لم يدونها في 
 . وعثرنا عليها كاملة في كتاب سجع الورق

                                                                                       
 .١/٦: سيد غازي . د: ان املوشحات األندلسية ديو )٦(
 .١/٥: ديوان املوشحات األندلسية  )١(
قدمت هذا الكتاب على تاليه ؛ ألن صاحبه شرح فيه كيفية عمل املوشحات وبنائها ، كما كان لـه السـبق يف    )٢(

 .مجع املوشحات
 .م١٩٤٩جودت الركايب ، وطبع يف دمشق / حققه الدكتور  )٣(
 .٤٠-٢٥: طراز دار ال )٤(
 .سيأيت ذكره الحقًا )٥(
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٢٠

ومن المالحظ ان هذا الكتاب انفرد بذكر موشحات مشرقية للمصـنف وحـده   
ولم يذكر أية موشحة أخرى ، فكان الهدف منه تعليميـا أكثـر مـن كونـه جامعـا      

 .)١(ص لذا كان الكتاب بداية ثورة تجديدية في القرن السادس الهجريللنصو
 

ت (خَرِيدةُ القصر وجرِيدةُ العصر ، للعماد الكاتـب األصـبهاني   ) ٢(
 :)٢()هـ٥٩٧

 

ت (وقد حوى هذا الكتاب أربع موشحات األولى لعلي بن عياد األسكندري      
ة والرابعة البن سـناء الملـك   والثالث) هـ٥٩٩ت (والثانية لعثمان البلطي ) هـ٥٢٦

، ونلمح أن األصبهاني ذكر هذه الموشحات عنـد ترجمتـه للوشـاح    ) هـ٦٠٨ت (
في مجمـوع   –على بن عياد اإلسكندري  –وقرأت له "المذكور أوالً ، ومن ذلك قوله 

، وهـذا يـدل علـى أن     )٣("في مدح محمد بن أبي أسامة كلمة ذات أوزان موشـحة 
 .في هذا الكتاب الموشحات وردت عارضا

 

ت (ألبـي عبـد اهللا يـاقوت بـن عبـد اهللا الرومـي الحمـوي        : معجم األدباء ) ٣(
 :)٤()هـ٦٢٦

 

وحوى هذا الكتاب ثالث موشحات لوشاحي تلك الفترة ، واحدة لعثمان البلطي 
، وموشحتان لقاسم الواسطي ، ونالحظ أن الحموي قد اتكـأ فـي موشـحة عثمـان     

، وهذا ما سنالحظه في كتـب إنبـاه   ) قسم شعراء الشام(البلطي على كتاب الخريدة 
 .الرواة بغية الوعاة ، ونفح الطيب

وكتاب معجم األدباء ال يختلف كثيرا عن كتاب الخريدة حيث ذكر هو اآلخـر  
 .هذه الموشحات ضمن ترجمة الوشاح المذكور

 
للقفطي ، على بن يوسف أبـو  : إبناه الرواة على أنباه النحاة  ) ٤(

 :)١()هـ٦٤٦ت (ن        الحس
 

                                                                                       
: حنن ال نريد حتليل منهج املصنف يف كتابه ، ألننا عاجلنا ذلك يف كتابنا عقود الآلل يف املوشحات واألزجـال   )١(

 .وما بعدها ١٢
. إحسان عبـاس  . شوقي ضيف ، ود. قسم شعر مصر بتحقيق أمحد أمني ، زد: وهذا الكتاب من ثالثة أقسام  )٢(

شكرى فيصل ، دمشـق ، وقسـم شـعراء    : بتحقيق : القاهرة ، وقسم شعراء الشام . ة التأليف والترمجة جلن
 .آذارتاش آذرتوش ، وحممد املرزوقي ، تونس: املغرب بتحقيق 

 .٢/٤٤) : قسم شعراء مصر(اخلريدة  )٣(
 .م١٩٩١والكتاب يف ستة جملدات ، دار الكتب العلمية ، بريوت ، لبنان  )٤(
 .م١٩٥٢حممد أبو الفضل إبراهيم ، القاهرة ، دار الكتب املصرية ، / ققه األستاذ وح )١(



 الموشحاتدیوان 

 

وحوى هذا الكتاب موشحة واحدة لعثمان البلطي المذكورة سابقًا في كتـابي   
الخريدة ، ومعجم األدباء ، وهذه الموشحة جيدة في مضمونها لذا تناقلتها المصـادر  

 .السابقة والتالية
 
 :)٢()هـ٦٨٥ت (البن سعيد : المغْرِب في حلي المعرب ) ٥(
 

 )٣(ومطلعها) هـ٦٢٣ت (ب موشحة واحدة لمظفر العيالني ضم هذا الكتا
 

ــي كَلِّل 
 

 يا سحب تيجان الربِـي بِـالحلَى  
 

 واجعلي 
 

 سوارها منْعطـفُ الجـدولِ  
 

 

ـ ٨٥٠ت (واتكأت كتب المستطرف لألبشهي  وعقـود الـآلل للنـواجى          ) هـ
ـ ٨٧٤ت (والنجوم الزاهرة البن تغرى بـردي  ) هـ٨٥٩ت ( وسـجع الـورق   ) ـه

ت (وسفينة الملك ونفيسـة الفلـك لمحمـد بـن إسـماعيل      ) هـ٩٠٢ت (للسخاوي 
 ).هـ١٢٧٤

 

وهذا يدل داللة قاطعة على االهتمام بالموشحات في كتب األدب ، والتـراجم  
 .على حد سواء

ت (الطالع السعيد الجامع ألسـماء نجبـاء الصـعيد لُألدفُـوي     ) ٦( 
 :)١()هـ٧٤٨

 

واتكأ على هـذا  ) هـ٦٥٠ت (كتاب موشحة واحدة للنُّصير اُألدفُوي وضم ال 
ت (في كتابه الوافي ، وكذلك ابن شاكر الكتبـي         ) هـ٧٦٤ت (الكتاب الصفدي 

في كتابه فوات الوفيات ، وسجع الورق ، ولم يتناولهـا أي مصـدر آخـر    ) هـ٧٦٤
لم أجد : قال كمال الدين جعفر : "حيث قال الصفدي في كتابه ناقالً عن الطالع السعيد 

بأدفو من يعرف اسم أبيه ، وكان أديبا شاعرا ينظم الشعر والموشح      وغير ذلـك  
 .)٣(الكتبي في كتابه فوات الوفيات -أيضا  –وهذه العبارة نقلها  )٢(.."
 
 :)٤()هـ٧٦٤ت (للصفدي : أعيان العصر واعوان النصر ) ٧(
 

                                                                                       
سيد الكاشف ، القاهرة ، جامعة فؤاد / شوقي ضيف ، د. زكى حممد حسن ، ود/ قسم الفسطاط ، وحققه ، د )٢(

 .م١٩٥٣األول ، كلية اآلداب 
 : التحقيق  )٣(
 .م١٩٦٦صرية للتأليف والترمجة ، حققه سعد حممد حسن ، القاهرة ، الدار امل )١(
 .٢٧/١٢٠: الوايف  )٢(
 .٤/٢٢٠: فوات الوفيات  )٣(
 .م١٩٩٨: سوريا ، ودار الفكر  –على أبو زيد وآخرون . حققه د )٤(
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٢٢

يان عصره فقط العصر الملوكي األول ؛ إالَّ أنه هذا الكتاب جعله الصفدي ألع 
ذكر موشحة ابن سناء الملك عرضا عند ترجمته للملك المؤيد صاحب حماة حيث قال 

وهذه الموشحة جيدة في بابها ، متحيـدة عـن   : "الصفدي عن موشحة الملك المؤيد 
 :وأولها  ، وقد عارض بوزنها موشحة البن سناء الملك رحمه اهللا تعالى" طالبها

 

ــى  سع ــد ــا تُفي ــا قَلَّم ــى وي سع 
 

 )٥(َأرى ِلنَفْسى مـن الهـوى نَفَسـا    
 

 :وموشحة الملك المؤيد مطلعها 
ــلْ  ــلِّ وه ــي لَع ــر ف مــيِ الع  َأوقَعن

 

 يا ويح مـن عمـره مضـى بِلَعـلَّ     
 

 :)١()هـ٧٦٤ت (للصفدي  : الوافي بالوفيات )٨(
 

ب من أبرز كتب الصفدي ، ويقع في ثالثين مجلدا صـدر منـه   يعد هذا الكتا
خمسة وعشرون مجلدا ، وضم موشحات ألندلسـيين ومغاربـة ، ومشـارقة ، فـي     

وضم هـذا  ) الرابع عشر الميالدي(عصور مختلفة حتي نهاية القرن الثامن الهجري 
نفـرد  الكتاب من موشحات تلك الفترة أربع عشرة موشحة ، لتسعة وشاحين ، ولم ي

 .بموشحات نادرة
  

ت (، موشحة البن قالقس    ) هـ٥٢٩ت (والموشحات واحدة لظافر الحداد 
ت (، وموشحة لعثمان البلطـي  ) هـ٥٩٦ت (، وموشحة للقاضي الفاضل ) هـ٥٦٧
ـ ٦٠٨ت (، وأربع موشحات البن سناء الملك ) هـ٥٩٩ ، وموشـحتان ألبـي   ) هـ

ـ  ) هـ٦٢٦ت (القاسم الواسطي  ـ ٦٥٠ت (دمر المحيـوى  ، وموشـحتان ألي ، ) هـ
ت (، وأخيرا موشحة البن زيـالق            ) هـ٦٥٠ت (وموشحة للنُّصير األدفوي 

 ).هـ٦٦٠
 

 :)٢()هـ٧٦٤ت (فوات الوفيات والذيل عليها البن شاكر الكتبي ) ٩(
 

محمد محيي الدين في جـزأين ،  / األولي لألستاذ : وهذا الكتاب حقّقَ مرتين 
إحسان عباس في خمسة أجزاء ، وعلي الرغم مـن أنـه لمؤلـف    /  والثانية للدكتور

واحد إالّ أننا وجدنا تباينًا بين التحقيقين حيث وجدنا نصوصا للموشحات في تحقيـق     
 .)٣(محمد محيي الدين/ إحسان عباس ال توجد في تحقيق األستاذ / الدكتور 

                                                                                       
 .١/٥٠٩: أعيان العصر  )٥(
 .حققه جمموعة من العلماء ، النشرات اإلسالمية ، مجعية املستشرقني األملان )١(
حممد حييي الدين وطبع يف مطبعة النهضة املصرية ، بدون ذكر سنة الطبع ، واعاد حتقيقه /  حققه األستاذ )٢(

 .إحسان عباس ، وطبع يف مطبعة دار صادر بريوت/ الدكتور 
 .وليس اال هنا لتحري التفاوت بني العملني )٣(



 الموشحاتدیوان 

 

ـ ٥٢٩ت (وقد ضم هذا الكتاب أربع عشرة موشحة واحدة لظافر الحداد  ) هـ
ـ ٥٩٦ت (، وموشحة للقاضي الفاضـل  ) هـ٥٦٧ت (وموشحة البن قالقس  ، ) هـ

ت (، وأربع موشـحات البـن سـناء الملـك     ) هـ٥٩٩ت (وموشحة لعثمان البلطي 
ـ ٦٢٦ت (، موشحتان ألبي القاسم الواسطي ) هـ٦٠٨ ، وموشـحتان أليـدمر   ) هـ

وأخيراً موشـحة   ،) هـ٦٥٠ت (، وموشحة للنصير األدفوي ) هـ٦٥٠ت(المحيوي 
 ).هـ٦٦٠ت (البن زيالق 

 

وجدنا أن الموشـحات  ) الوافي ، وفوات الوفيات(وإذا دققنا النظر في كتابي 
الواردة فيهما واحدة ، واألسماء هي نفسها وربما كشف ذلك عـن مـدي التواصـل    
الدقيق بين صاحبي الكتابين المذكورين ، وهما من أهـم كتـاب الدولـة المملوكيـة     

 .األولي
 
 ):)١(هـ٨٥٩ت (عقودالالل  في الموشحات واألزجال للنواجي ) ١٠(
 

ونلمح من االسم بداية ظهور كتب مشرقية متخصصة في الفنون المسـتحدثة  
، وقد ضم هذا الكتاب تسعين موشحة لوشاحين أندلسيين ومغاربة ) الموشح والزجل(

ـ ٦٠٨ ت(ومشارقة حتى عصر المصنف منها عشر موشحات البن سناء الملك  ) هـ
 .وهذه الموشحات وردت في كتب أخري

 
سجع الورقُ المنْتَحبة في جمع الموشحات المنتخبة للسخاوي                ) ١١(

 :)هـ٩٠٢ت (
وهذا الكتاب يعد من الكتب الجامعة األكثر تخصصا حيث جمع المصنف فيـه  

 اوى في جزأين موشحات لوشاحين منذ العصر األندلسي حتي عصره ، وأورده السخ
 

موشحة لوشاحين أندلسيين ومغاربة ومشارقة منها ) ٢١٩(منه ضم  )١(األول
موشحة لوشاحي تلك الفترة التي نحن بصددها ، موشـحة لظـافر الحـداد ،    ) ٣١(

لم ترد في أي ) هـ٥٦٧ت (وذكرناها في موضع سابق وأربع موشحات البن قالقس 
 : )٢(وليمصدر آخر ، وأنفرد بها السخاوي مطلع األ

 

 جفن قريح وفؤاد مطار        يصلي بنـار             يطيـر لالمـح منـه شـرار     
 

 : )٣(والثانية
 

                                                                                       
 .م١٩٩٩أمحد حممد عطا ، وطُبع يف مكتبة اآلداب ، / حققه الدكتور  )١(
 .إميان أنور حسن/ م ، للباحثة ١٩٩٦الة ماجستري بكلية اآلداب ، جامعة اإلسكندرية ، رس )١(
 :التحقيق  )٢(
 :التحقيق  )٣(
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٢٤

 إلـــى المـــالح          والـــروض والخمـــر            فَوضـــت أمـــرى
 

 : )٤(والثالثة
 

 يا كواكب الراح       في بروج أقداح        مزقي دجى الهم      نصـباح أفراحـي  
 

 : )٥(رةواألخي
 

 جفاني       وهو في أجفاني       فاسـأل عـن هجـوعي        لسـان الـدموع     
 

ـ ٦٠٨ت (واثنين وعشرين موشحة البن سناء الملـك   ، وموشـحة   )٦()هـ
واحدة لمظفر العيالني ، وموشحتين لفخر الدين أبي عثمان ، وموشحة واحدة للنصير 

 .األدفوي ، وذكرنا ذلك في موضع سابق
 

موشحة لوشاحين أندلسـيين ومغاربـة   ) ٢١٣(فقد ضم :  )١(انيوالجزء الث
موشحة البن سناء الملك وحده وعلى هذا يكون الكتاب بجزأيـه  ) ٨٤(ومشارقة منها 

موشحة لم ترد فـي أي مصـدر   ) ٦٤(موشحة البن سناء الملك منها ) ١٠٦(قد ضم 
ـ  ن سـناء الملـك   أخر ، وبهذا الكم الهائل من الموشحات يكشف لنا الكتاب مقدرة اب

 .الفنية في هذا الفن إذ يعد من الوشاحين المكثرين في بالد المشرق بال منازع
 
 )٢)(هـ٩٣٠ت (الدر المكنون في السبع فنون البن إياس ) ١٢(
 

الشعر ، والدوبيت ، والموشحات ، (وهذا الكتاب ضمنه صاحبه الفنون السبع  
وحوى تسعا وأربعين موشحة لوشاحين ) لوالمواليا ، والكان كان ، والقوما ، واألزجا

أندلسيين ، ومشارقة حتى عصر المصنف منها ثالث موشحات فـي تلـك الفتـرة ،    
 .األولي البن سناء الملك ، والثانية لفخر الدين ، واألخيرة البن زيالق

  

 

هذا بخالف بعض الكتب والدواوين التي حوت مـا بـين ثـالث موشـحات     
 :الجدول التالي وموشحة واحدة كما يوضحه 

                                                                                       
 :التحقيق  )٤(
 :التحقيق  )٥(
 .وسنذكر عدد موشحات ابن سناء املُلك يف اجلزأين معا )٦(
 .م١٩٨٩رسالة ماجستري بكلية اآلداب ، جامعة القاهرة ،  )١(
 .عهدى إبراهيم السيسى/ م ، للدكتور٢٠٠٠دكتوراه بكلية اآلداب ، جامعة طنطا ،  رسالة )٢(
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المــــــــــــ اسم الكتاب
 ـؤلف

 عدد الموشحات تاريخ الوفاة

خريدة القصر وجريدة 
ــر ــل العصــ  أهــ
دار الطراز فـي عمـل   
 الموشـــــــحات
 فصــوص الفصــوص
 معجـــم األدبـــاء 
إنباه الرواة على أنبـاه  
ــاة  النحــــــــ
ــى  ــي حل ــرب ف المغ
ــرب  المغـــــــ
ــعيد  ــالع السـ  الطـ
أعيان العصر وأعـوان  
 النصــــــــــر

 الصــفديةالتــذكرة 
 توشـــيع التوشـــيح
 الـــوافي بالوفيـــات
ــات  ــوات الوفيـ  فـ
بلوغ األمل فـي فـن   
ــل  الزجــــــــ

ــب  ــاد الكات للعم
 األصبهاني

 البن سناء الملك
 

 البن سناء الملك
 لياقوت الحموي
 للقفطــــــي

 
ــعيد  ــن س  الب

 
ــوي  لُألدفُـــ
ــفدى  للصـــ

 
ــفدى  للصـــ
ــفدى  للصـــ

 للصفدى
ــاكر  ــن ش  الب
ــة   ــن حج الب
ــوي  الحمـــ

 هـ٥٩٧
 

 هـ٦٠٨
 
 

 هـ٦٠٨
 هـ٦٢٦
 هـ٦٤٦

 
 

 هـ٦٨٥
 

 هـ٧٤٨
 هـ٧٦٤

 
 

 هـ٧٦٤
 هـ٧٦٤
 هـ٧٦٤

 
 هـ٧٦٤

 
 هـ٨٣٧

٣ 
 

٣٧ 
 
٣ 
٣ 
١ 
 
٢ 
١ 
١ 
 
١ 
١ 
١٤ 
١٤ 
١ 
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المستطرف في كل فن 
ــتطرف  مســــــ
ــي   ــآلل ف ــود ال عق
 الموشحات واألزجـال 
ــافي ــل الصـ  المنهـ
ــرة ــوم الزاهـ  النجـ

 روض اآلداب
 سجع الورق المنتحبـه 
 بغيــــة الوعــــاة
الدر المكنون في السبع 
ــون  فنــــــــ

 
 

ــهى  لألبشـــ
 

ــواجي  للنـــ
 

 ىردالبــن تغــري بــ
 بــردىالبــن تغــري 

 
 لشهاب الـدين أحمـد  
ــخاوى  للســ
 للســــيوطى
ــاس  ــن إي  الب

 

 هـ٨٥٠
 
 

 هـ٨٥٩
 

 هـ٨٧٤
 هـ٨٧٤

 
 هـ٨٧٥
 هـ٩٠٢
 هـ٩١١
 هـ٩٣٠

 

١ 
 

١٠ 
 
٢ 
٢ 
١ 

١١٥ 
١ 
٣ 
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 المـــــــــــــؤلف اسم الكتاب
ــاريخ  تــ

 الوفاة
عـــــدد 
 الموشحات

 نفـــــــح الطيـــــــب 
ــك  ــفينة الملـــــ  ســـــ

 اري المائســــــاتالعــــــذ
ــداد ــافر الحــ ــوان ظــ  ديــ
ــس  ــن قالقــ ــوان ابــ  ديــ
ــدهان  ــن الــ ــوان ابــ  ديــ
ــل  ــي الفاضـ ــوان القاضـ  ديـ
ــه  ــن النبيــ ــوان ابــ  ديــ
ــوي ــدمر المحي ــوان أي ــار دي  مخت

 

 للمقـــري التلمســـاني
ــماعيل ــن إس ــد ب  لمحم
ــول  مجهــــــــ
ــداد  ــافر الحــ  ظــ
 ابــــن قالقـــــس 
 ابــــن الـــــدهان 
ــل  ــي الفاضـ  القاضـ
ــه ــن النبيـــ  ابـــ
 أيـــدمر المحيـــوي 

 

 هـ١٠٤١
 هـ١٢٧٤

 جهولم
 هـ٥٢٩
 هـ٥٦٧
 هـ٥٨١
 هـ٥٩٦
 هـ٦١٩
 هـ٦٥٠

١ 
١ 
١ 
٢ 
١ 
٢ 
١ 
١ 
٣ 
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 :منهج التحقيق 
 

علـي المصـادر   ) الموشَّحات الفاطمية واأليوبية(اعتمدت في تحقيق ديوان 
 -:المذكورة سابقًا ، متبعا الخطوات التالية 

سردت فـي التخـريج كـل المصـادر     خَرجت النصوص تخريجا علميا حيث  -١
والمراجع التي ورد فيها النص متبعا في ذلك منهج القـدم فالحداثـة بقـدر    

 .اإلمكان
 .قمت بمقابلة النصوص في المخطوطات ، والمطبوعات التي ذكرتها -٢
 .شرحت األلفاظ الصعبة والخاصة بالموشح شرحا لغويا -٣
ردة فـي الموشـحات ،   عرفت بالهوامش كُلَّ ما هو مجهول مـن أعـالم وا   -٤

 .وأسماء األماكن والبلدان
 .حاولت وزن الموشحات ورصد أبحرها ما عدا المضطرب منها في الوزن -٥
قمت بعمل تراجم للوشاحين الذين وردت نصوصهم في الديوان بحسب تاريخ  -٦

 .الوفاة
وفي النهاية عمدت إلي صنع فهارس لنصوص الموشحات تُيسر أمر الكشف  -٧

ليها ، فكانت فهارس لنصوص الموشحات مرتبـة حسـب   عنها ، والتعرف ع
ترتيبها في الديوان ، وفهارس لنصوص الموشحات مرتبة ترتيبـا هجائيـا   

 .ألولها
 .ذيلت البحث بثبت ألهم المصادر والمراجع -٨

 
 
 

قَّقحالم صالن 
 ديوان 

املوشحات الفاطمية 
 واأليوبية
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 (*):  )هـ٥٢٦ت (قال على بن عياد اإلسكندري  -١
 )١( 

  ــه ــوذُ بظلِّـ ــن ألُـ ــا مـ  يـ
  ــحابه ــن أصـ ــتُ مـ  ال زلـ

 

 

 فــي كـــلِّ خطـــبٍ معضـــلِ 
ــالَمةْ   ــد السـ ــكًا بيـ  متمسـ

 

ــاسِ  ــل بـــ ــن كـــ ــا مـــ  آمنًـــ
 ــروف ــوادث والصـــ ــي الحـــ  فـــ

 

 

 وأعـــوذُ منـــه لفضــــله  
  صـــوابِه ــر ــا الح فجـ  مـ

 

 

ــكلِ  ــر مشـ ــل أمـ ــي كـ  فـ
ــةْ ــف الغمام ــمس مــن خَلْ  كالشَّ

 

ــماسِ  ــى شــــ ــُل إلــــ  ال تميــــ
دون موضــــــــعها الشــــــــريف 

 

 

ــالً  ــي معقــ ــده لــ  وأعــ
ــد المثُــــو ــهعنــ  ِل ببابِــ

 

 

ــولي   ــه معـ ــحى عليـ  أضـ
 لمــا أمنــت مــن الندامــةْ   

 

ــاسِ  ــي القيــ ــماع وفــ ــي الســ  فــ
ــريف  ــر الشـــ ــض والنظـــ  المحـــ

 

 

 ــه ــن مثلــ ــه عــ  وأجلُّــ
ــه  ــد ذُبابــ ــاضٍ بحــ  مــ

 

 

ــل   ــام الفَيصـ ــل الحسـ  مثـ
ــةْ    وهام ــة ــلِّ جمجم ــي ك  ف

 

ــراسِ ــعب المــــ  ثابــــــتٌ صــــ
   الحتـــــوف باشـــــرةعلـــــى م 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

، يمدح بها محمد بن أسامة ، أخو علي بن أسامة الـذي   ٢/٤٤) : شعراء مصر ( يدة القصر وهي في خر (*)
 . كان يلي الدواوين الفاطمية

 (*): )هـ٥٢٩ت (قال ظافر الحداد اإلسكندري  -٢
)١( 
 )البسيط + السريع ( 

الح ـــر  ثغْــ
 

يستأســــ
األرواح ر 

لما فـاح 
 

؟ ما التفاح ؟ )١(ما الخمر 

 

ــاني  َألْجــــ
 َأنْســــــاني
ــاني  َأفنــــ

 ذا التائــــه الجـــــاني  
ـــي  ــرةَ ِإنسانــ  )٢(نظــ

ـــي ــر بَأفْنانـــ  طيـــ
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 َأحيــــــاني
 

 فـــي بعـــض َأحيانــــي
 

 ــا صــاح  لم
 

لْتُــه يــا صــاحمــا خ 
 )٣(إالَّ راح 

 

ــوة ــن راح) ٤(ذا نش  م
 

 

 قلبـــي مـــاْل
 مــا لــي حــاْل
ــالْ  ــوال الخ  ل
ــاْل ــا غـ  لمـ

 

 فيـــه إلـــى اآلمـــالْ   
 مـــا حـــاْليـــا قَـــومِ ل

ــالْ   ــتُ إال خَـ ــا كنـ  مـ
 غــاْل )٥(قلبــي فصــبري 

 

احــز  )٦(ذا الم
 

تـــه مـــا زاحعاتب واإلصالح    ــالح ــرك اإلص  )٧(أن أت
 

 

ــى ــي  )٨(أعلَ  ل
 

ــأعاللي   ــوتي بــ  )٩(مــ
 

 

  

: مع اختالف في الترتيب عن الـديوان ، وسـجع الـورق     ١٦/٥٢٧: ، والوافي  ٣٣٣: وهي في الديوان  (*)
 . مع اختالف في الترتيب  ١/٦٠٢

 ".                        بالخمر والتفاح: "في سجع الورق  )١(
 " .لألرواح: "في الديوان  )٣(".                     يلحانى        من ليس يلحانى: "السابق  )٢(
 ". وصبري: "ي الوافي ، وسجع الورق ف )٥(".                                      بنشاة: "في سجع الورق  )٤(
 ".والمزاح      ما راحتوا ما زاح      إال صاح      أن اترك اإلصالح: "في سجع الورق  )٦(
 .          هذا الدور هو األخير في الديوان )٧(
 ".يبأغالل: "السابق  ) ٩(".                                            أغلي: "في الوافي  )٨(

ــي  )١(أوصــى لَ
ــالي  ــل ب  )٢(ب
ــالي  ــا ح  )٣(ي

 

ــالي  ــران أوصـــ  نَيـــ
ــى ببلبـــــالي   أولَـــ
ــالي   ــى حـ ــر إلـ  انظـ

 

 )٥(بالســر باإلفصــاح   ذو إفصاح مـــن مقلتي سحـاح قد ساح )٤(ما
 

 

 ــان ــدر بـ  بـ
زان ٌــه  وجـــ
٧(فـــاإلخوان( 

ــان  والعينَـــ
 

   ــان ــوط الب ــل خُ ــي مث  ف
 زان ا كعــــود٦(قَــــد( 

ــوم  ــي اللَّ ــوان  ف ــي خُ  ِل
  نـــانيفـــا علمـــا ج 

 

راح جسـم  ــراح ــس ال ــه لَم  يدمي
 

ــل لما الح ــم أحتف ــالالح )٨(ل  ب
 

 

  يـــا فَتّـــاك 
ــراك ــا أسـ  مـ
ــالك ــا أحـ  مـ

ــاك   ــن َأفْتَـ ــل مـ  بالقتـ
ــيال ــراك )٩(لـ ــى َأسـ  إلـ

ــالك   ــن أح ــبحان م ١٠(س( 
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ــناك ــا أس  )١١(م
 

ــناك  ــا أسـ ــا ومـ  وجهـ
 

١٣(بـِل )١٢(نورا كالمصبـاح( اإلصباح للقــرب لو ترتـاح  كم أرتاح)١٤( 
 

 
  

 ".                 بالبالي: "في الوافي  )٢(".                  أو صالي: "في سجع الورق  )١(

".                            ها: "في الوافي ، وسجع الورق  )٤(".                         يا حاِل: "في الديوان  )٣(
 ".                بسرنا فضاح: "في سجع الورق  )٥(
 ".      قد العويد الزان: "، وفي سجع الورق " كعود الزان: "في الوافي  )٦(
 ".                يحتفل: "في سجع الورق  )٨(".                        واإلخوان: "في الوافي ) ٧(
 ".          حالك: "السابق  )١٠(           ".   نيالً: في الوافي ، وسجع الورق  )٩(
 ".أنساك: "في الوافي  )١١(
 ".                      بال: "السابق  )١٣("             نور: في الوافي ، وسجع الورق  )١٢(
 ".للقلب ما يرتاح: "، وفي سجع الورق " للقرب ما يرتاح: "في الوافي  )١٤(

 
 :(*)  وقال أيضاً

 )٢( 
 

ــمرِ  ــي س ــا الحِ ف  ي
 

ــمرِ  كالسـ
 مهال فـإن صـبرى   

 

ــبرِ  كالصــ
 

  

ــاني    ــذ جف ــض م ــم تُغْم  ل
ــاني ــي شـ ــار دمعـ  وصـ
ــي   ــذ بالنـ ــب مـ  والحـ

 

 أجفــــــاني 
 فــي شــاني 
ــي  أبالنــــ

 

 يا صـاح كـم أسـرِي   
 

 مع أسـرِي 
 اعذُر فوجه عـذْري  

 

ــذري ــع ع  م
 

 

ــا  ــك خفضـــ  أود لـــ
ــى   ــت أرض ــد رجع ــا ق  ه
ــى   ــّل يقْضـ ــي لعـ  دينـ

 

ــا   ال خفضـــ
ــى  ــي ترض  ك
ــى  أن يقْضــ

 

 هالَّ اغتنمـت أجـري  
 

 كم أجـرِي 
 واعلم بـأن هجـري   

 

 كــــالهجرِ
 

 

 يــا ليــت مــن برانــي   
ــداني  ــن عـ ــت مـ  أوليـ
ــاني   ــه الجـ ــن ريقـ  مـ

 

ــي   أبرانــــ
 أعــــــداني
ــاني  للجــــ

 

ــري ــامر لخمـ  مخـ
 

ــالخمر  كـ
ــر  ــن بثغـ  محصـ

 

ــالثغر  كـــ
 

 

ــالي  ــوء حـ ــر لسـ ــال   انظـ ــا حـ  يـ
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٣٢

ــالي  ــي بخـــ  ملكتنـــ
ــالي   ــمع مقـ ــا فاسـ  هـ

 

ــال  ــا خـ  يـ
ــال  ــا قـ  يـ

 

 قــــد دق عليــــك
 

ــعر  كالشَّـ
ــر  ــح بزهـ  موشـ

 

 كـــــالزهر
 

  

 .٣٣٧: وهي في الديوان  (*)
 



 الموشحاتدیوان 

 

 (*): )هـ٥٦٧ت (قال ابن قَالقس اإلسكندري  -٣
 )١( 
 )السريع (  

   طَـارم وفُـؤاد قَـرِيح فْنج 
 

ــار  يصـــلى بِنَـ
 

   ارشَـر نْـهـحِ ملالَّم يرطي 
 

 

  ــر ــي كَثيــ ــي ظَبــ ــدودبِمهجتــ  الصــ
   ــود ــانِ الخُلـ ــن جِنَـ ــي مـ ــر ِلحينـ  فَـ
  ودــع ــدور السـ ــنِ بـ ــاقَ بالحسـ ــد فَـ  قَـ
 ــود ــوب اُألســ ــاللَّحظ قُلــ ــاد بــ  وصــ

 

    ـذاربِـاسِ الع الخَـد ـنوزي 
 

 ــار ــي جلَّنـ  فـ
 

  ع الليُل بِـه والنَّهـارتَمفَاج 
 

 

ــب   ــزاُل الربِيــ ــَأبِي ذَاك الغَــ ــا بِــ  يــ
ـ   ز عطْفًــــا رطيــــب إذا بــــدا هـــ

 يبــن ــهي الشَّــ ــذْبِ الشَّــ ــرِه العــ  بِثَغْــ
ــب    ــى كَِئيــ ــب معنــ ــقًا صــ  مرشَّــ

 

   قَـارع ـاهثَغْـرٍ لَم نم يهلفد 
 

ــذَار ــع العـ  خَلَـ
 

قَاري ونْدقَ عبِلم ي هشْففي ر 
 

 

   ــــالمذَا الم كَــــم ــــا الالِئــــمهَأي 
ــه رهـــ   ــَؤادي فيـ ــيمن فُـ ــرامفـ  ن الغَـ

  ــقَام ــفُ السـ ــمي حليـ ــه جِسـ ــن بِـ  ومـ
    نَـــاميـــذُ المـــي لَذفْنفَـــا جج فَقَـــد 

 

 ارـزا غوعمفَ دَل الطَّربفََأس 
 

ــدار ــا انْحـ  لَهـ
 

 ـارالبِح ضتُخْجَِل فَي َأن تكاد 
 

 

 ــر ــا خَطَـ ــتُ لمـ ــا عانيـ ــس مـ ــم َأنْـ  لَـ
 

 

  

 :، ولم ترد في الديوان وعارض بها موشحة ابن اللبانة التى مطلعها  ١/١٦٤: وهي في سجع الورق  (*)
 هــال عــذولي قــد خلعــت العــذار           العتــذار           عــن ظبيــة اإلنــس وكــأس العقــار 

 

شَـــــركُـــــلَّ الب نتَفْـــــت ـــــةبِطَلْع 
 رــع ــاه الشَّـــ ــدر دجـــ ــَأن بـــ  كَـــ
   ــر ــديعِ الثَّمـ ــنٍ بـ ــى غُصـ ــالَ علَـ  عـ

 

ي له االسـتتار هبتَكتُ في ح 
 

 اربـــطفــال اص 
 

 ا ِلي قَـرارمِ ما قَوه يبفي ح 
 

 

 تَفْديـــه روحـــي مـــن رشًـــا جـــاد ِلـــي
 أذْكَـــى لَهِيبـــا فـــي جـــوىٍ نَاحـــلِ    
ــلِ  ــه القَاتـــ ــا بِلَحظـــ ــا رنَـــ  لَمـــ
ــي     ــا َآن ِلـ ــوالَي مـ ــا مـ ــدوتُ يـ  شَـ
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ـ   ارإلى متَى يا ظَبي هذا النِّفَ
 

 ارزــالم ــد ب ج 
 

اديه عا فَل مصالو بأَّن لَمواع 
 

 
  :(*)  وقال أيضاً

)٢( 
 )البسيط ( 

ــالَح ــى المــ  إلــ
 

ــرِ  وضِ والخَمــر  وال
 

ــرِي  ــتُ َأمـ    فَوضـ

 

 فَاعى انْــــدــــوَأه 
  علــــى اســــتماع 
ــاع  عنْـــــد اجتمـــ
وللشُّـــــــــــعاع 

 

  اءبــه ــوس صــ  كئــ
ــاء ــا وغنَـــ  غنـــ

زو ــــرهزاءــــره 
 ــاء ــى المـ ــار علـ  نـ

 

ــاح  وللريـــــــ
 

ــرِ  بِ النَّهــذْه ــي م  ف
 

ـــرِ  دروع تبـــــ
 

 

 قَـــــدـــــلَّ العح 
 قَـــــدع ــي  ظبـــ

 

ــارا   ــا جـ ــار مـ  وجـ
 فــي الخَصــرِ زنَّــارا  

 

  

 .، والموشحة تكاد تكون ناقصة ١/٤٨٦: وهي في سجع الورق  (*)
قَــــــدو قَــــــدو 
قَــــــدقُلْــــــتُ و 

 

ــارا  ــها نَـ ــي كأسـ  فـ
ــ ــارانـــ  اوَل َأقْمـــ

 

احــب ــام الصــ  قــ
 

 بالشَّــمسِ فــي البــدرِ
 

 مـــا بـــين زهـــرِ
 

 
 

ــاض  أي انتهـــــــ
 ــاض ــن قــ  والحســ
 الريــــاض ــر  زهــ
ـــــاضيشَـــــقَّ الب 

 

  ــــــدهالع ِلــــذَِلك 
 ـــد ــي بالوجــ  علَــ
 ــد ــي الخَـ ــتُ فـ  رأيـ
درعـــن أحمـــرِ الـــو 

 

ــاح ــانظُر َأقَــ  فــ
 

ــرِ  َآلِلــــيء الثَّغْــ
 

ــــكْرِ وارتَــــعبِس 
 

 

  :(*)  وقال أيضاً
)٣( 
 )الرجز ( 

ــاني  جفَـ
 

 وهو في َأجفَـاني 
 

 فًأسْأل عن هجـوعي 
 

ــدموعِ  ــان ال ِلس 
 

 

 ما َأهدى
ــدى َأعو 
ــدى تَص 

 

ــد جِللْوى وــو ِللْج 
  ـدعي لَـم إن رغَي 
 ــدِللْصــا و  ِللْجفَ

 

ــزِين ــؤاد الحـ  فُـ
ــون ــور الفُتُـ  فُتـ
ونــجــي شفَقُــْل ف 

 

ــون رِ الغُصــد بِب 
فُونرِ الجحس نم 
ــون ــدنَّى المنُ  تَ

 

 انســـانى
 

 منْه فـي بسـتَانِ  
 

ــين الضــلُوعِ  بو 
 

 لَهِيـــب الولُـــوعِ
 



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــى  تَجلَّـ
ــى  تَحلَّـ
 واستَملَى

 

 كـالهالِل الســارِي 
 َأعــين النُّظَّــارِ 
ــذاري ــاذِلي اع ع 

 

ــين ال ــرودوبـ  بـ
  قُـودع ـنجب مفَاع 
ــدود ــن ورد الخُ م 

 

 القُـدود انَأغْص 
ــيد النِّض رــد  كَال
 ـودان وِجوسسو 

 

ــاني  لَحـ
 

 فيه غَيـر الحـاني  
 

ــوعي  جــفَ ر كَيو 
 

ــديعِ ب ــه جو ــن ع 
 

 

  

 .، والموشحة غير مكتملة كالسابقة ١/٥٩٢: وهي في سجع الورق  (*)
ــتْتَثَ  نَّـ

ــتْ  وَأنَّـ
 وغَنَّــتْ

 

 ــد ــيبِ الرنْ كَقَض 
  ـدغُلَـِل الص نم 
 ــد جــانِ الو سبِل 

 

ــجاها  ــد شَ ــود قَ  خُ
ــا  ــا َأن جفَاهـ  لَمـ
 ِلغيـــد ســـواها 

 

ــباها  اٌل ســز  غَ
ــا  كَاهتْ بــد َأبو 
 تَشْكُو ما دهاهـا 

 

 اخْــواني 
 

 مــتُّ فــي خَــوانِ
 

ــوعي  ــتُ خُض  جعلْ
 

 ِإلَيــه شَـــفيعي 
 

 
  :(*)  وقال أيضاً

)٤( 
 يا كَواكب الراحِ

 

 في بـروجِ َأقْـداحِ  
 

ــم ــا اله جــي د قزم 
 

ــباح َأفْراحــي تَص 
 

 

  ــر الفَج ــم ستَب ــد  قَ
ــــرفَّقَ النَّهتَــــدو 

 

 ــــرهالز ــــمتَنَسو 
ـــرالخَم تارـــتَداسو 

 

 كَضياء مصباحِ
 

 ضيا اصـباحي  بْل
 

 فَاقْتَضي لَها حكْمـي 
 

ــراحِ  ِإن الــراح ِللْ
 

 

 ــان ــيب الب ــا قَض م 
ــاني ــرِ الثَّ ــتَ العم تَح 

 

  ــان قَ كُثْبــو ــاس فَ م 
  ــانتْيــمِ فــي َأنْعف 

 

 يا صبحي ومصباحي
 

 وراحي وتُفَّاحي
 

 واصلنْي علَـى رغْـمِ  
 

 لالَّحيَأنْف الحاسد ا
 

 

ــى ــرد غَنَّــ  ومغَــ
ــالمعنَى ــاغْربِ بِـ  فَـ

 

ــا    ــة وهنَ ــي َأراكَ ف 
ــنا   ــى األس ــن علَ م 

 

 فَشَدا بِِإفْصـاحِ  
 

 عن ِلسانِ َأمـداحِ 
 

 ما َأبان مـن نَظْمـي  
 

 عجز كُـلِّ وشَّـاحِ  
 

 

القَــــد ةيرــــغصو 
 ــد ــة الرنْ حوــَل د  مثْ

 

 ــذْتُه بج ــد ــديقَ  ا عنْ
 ــد جالو ــن تْ مــد  فَشَ

 

 ُأوح ُأوح ُأواحــي
 

 مزقَ الصبى راحي
 

 ايشْ تُقُوِلي يا ُأمي
 

 سكْران هو َأم صاحي
 

 
  

 .١/٥٩٣: وهي في سجع الورق  (*)
  :(*)  وقال أيضاً

 )٥( 
ــحي  ــن نص ــتُ ع  نَهي
 ــم ــف ِلّألِئــ  وكيــ

 

ــحي ــن رام أن يص م 
 تـــدي الهـــائمأن يغ

 

ــى  ــا انتهـــ  فمـــ
ــتهى  كمـــــا اشـــ
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 جـــؤذر )١(وا بـــأبي
ــر  مثــل الضــحى منْظَ
  ــكر ــد أس ــتُ وق  قل

 

 رــد ــه مخ ظــن لَح  م
 ــر ــروق إذ ينْظَـ  يـ
 ــر ــن أنك ــوَل م  ال ق

 

ــرين ــثُ العــ  لَيــ
ــين  ــن الجبــ  مــ
ــدين ــا خـ ــم يـ  قُـ

 

ــنْحِ  ــي الج ــات ف  وه
 ويــاله مــن نــاعمِ  

 

ــبحِ  ــقيقةَ الصـ  شـ
ــِإ ال ــاغمٍكالرشَـ  بـ

 

 فقــــــال هــــــا
 قــــد قــــال هــــا

 

 

 علِّقتــــه غُصــــنَا
ــا   ــاعد الظَنَّ ــد س  ق
ــى   ــد أجنَ ــتُ وق  قل

 

ــنَى  ــل أس ــدرِ ب كالب 
 وأســـعد الضـــنّا 

 جنــــا )٢( .………
 

ــباح   بــــل كالصــ
 علــــى الســــماح 
ــاح  ذاك األقــــــ

 

فـــي شُـــح بينـــاه 
  ــارِمــالً ص ــا وص  ي

 

ــح ــي س ــد عــاد ف  ق
 ــارِم ــك الصـ  بجفنـ

 

 فهـــــا وهـــــا 
ــى  ــبرى وهــ  صــ

 

 

 بـــاهللا يـــا ِإلْفـــي
 فــر ص ــوة ــن قه  م
ـــي ــا تشفـ  وهاتهـ

 

ــي  ــى ُألْف ــض إل انه 
 عــن مقبــل الصــرف
ــفي ــاد أن يشْ ــن ك  م

 

 وسقّنـــــــــي
ــي  ال تنثنـــــــ
 وغَنِّنــــــــــي

 

 فــي ابــن أبــي الفــتح
ــاتم  يـــا أيهـــا الكـ

 

ــدحي  ــى م ــد انته  ق
مــات الع ــر ــا القَم  )٣(م

 

ــى  ــال انتهـــ  فـــ
 مثـــــل الســـــهى

 

 
 

  

 .٢٧/٣٣: ، والوافي  ٦٢٠: ن وهي في الديوا (*)
 ".                            وأبانى: "في الوافي  )١(
 ".الغاتم: "في الديوان  )٣(.                      بياض في الديوان ، والوافي )٢(

  (*): )هـ٥٨١ت (قال ابن الدهان  -٤
)١( 

  ـــامسابت نَـــور النّـــور 
ــرام ــوع الغَـــ  )١(إذ دمـــ

ـ    ي الحمــــاموقَـــد يغنــ
 

    ــه ــى زهراتـ ــانظُر إلـ  فـ
 هــات ــى روضـ ــرتْ علـ  جـ
 ــه ــن نَغماتـ ــيحِ مـ  بالفصـ

 

 طَيــــر يهــــدلُ 
 

ــلُ   ــثٌ يهطـ  )٢(وغَيـ
 

 

……………..  ــام ــن األي  م
ــام ..……………ينشــر   األث
 غــالم  ..……………مــذ  

 

 ــــهصــــبي إلــــى لذَّاتي 
 ـــه ــن حسنَاتـ ــي مـ  علـ
ــفاته ــض صـ ــن بعـ  الحسـ

 

 كمـــــُلبـــــدر َأ
 

ــلُ   ــوم مقبِــ  ويــ
 

 

  ـــالمطويـــَل الم عفَـــد 
 ــوام ــفَ القَـ ــر طريـ  وانظـ

    ــــهَأوقَات ـــنم فلـــيس 
  ـــهفـــي خَطرات يهتـــز 



 الموشحاتدیوان 

 

ــــرامالض ــــا شَــــديدم     ـــهـــوُل فـــي وجنَاتيج 
 

 راح سلســــــــْل
 

ــْل  ــا أكحــ  حماهــ
 

 

   ــي األكمــام ــورد ف ــا ال  م
…………..ــام  والتســـــ

ــام ــع األنَــ ــا جميــ  فيــ
 

ــان غَ  ــه يصـ ــن نباتـ  صـ
   ـــهعـــن نظرات يصـــد 
هقومـــوا انظـــروا لصـــفات 

 

ــُل  روض مخضــــ
 

ــذلّ   ــه يــ  لرائيــ
 

 

ــام ــدرِ التَمــ ــْل ِلبــ  فقــ
 

 ــــهلدات يختَــــاُل بــــين 
 

 

  

 .١٩٥: وهي في الديوان  (*)
 .وال يستقيم روى األغصان ، ولعلها ما أثبتناه" الغوانى: "في الديوان  )١(
 .لجناس بكثرة في الموشحة ، وإن كان بها اضطراب في بعض أقفالهاويستخدم الوشاح ا )٢(

ــــامسالً للحيــــا حــــام 
  ســـامح فـــي مقلتيـــك 

 

   ـــهفَهات غنيـــتَ عنـــه 
 ـــه ــن سالتـ ــك عـ  يغَنيـ

 

ــُل ــْل يقتُـــ  بـــ
 

 فَمـــاذا المنْصـــلُ  
 

 

 ـــالم ــٍل بالكَـــ  وباخـــ
  ســـقام ليـــفعلـــى ح 
ــــالمس يكفيــــه منْــــك 

 

ـ     ــن عاداتـ ــُل م ــا البخ  هم
  ــه ــن زفراتـ ــد ذاب مـ  قَـ
   ـــهعالَّت مـــن يشـــفيه 

 

 حــــب يبخَــــلُ 
 

ــلُ   ــب ينحــ  وحــ
 

 

  الغَـــرام غَيـــر لـــو َأن 
 ــام ــارِي ذو انتقَـــ  أجـــ

ــع ــام )١(طَالئـــ  االبتســـ
 

  هــات ــي قَبضـ ــبحتَ فـ  أصـ
 ــه ــٌل بِعداتــــ  منكِّــــ
  ـــهفاتعنـــد النـــدى لع 

 

 صــــد يجــــدلُ 
 

ــذُلُ   ــد يجــ  وعيــ
 

 

ملــــوك األنَــــام منــــك 
 ر مـــن الـــدر طَـــامبحـــ

  ـــامـــطَا فالحمس فـــإن 
 

  هــالت ــول صـ ــو وصـ  ترجـ
  ـــهاتبه بعـــض الـــدر 
 ـــه ــن سطَواتـ ــاك مـ  يلقَـ

 

ــبلُ  ــثٌ مســ  غيــ
 

ــبِلُ   ــثٌ مشـ  )٢(وليـ
 

 

  ــام ــَل اإلمـ ــحى كفيـ  أضـ
 ــام ــن مسـ ــه مـ ــا لَـ  فَمـ
ـــــامهال يهتـــــدي إال و 

 

 ــــــهاتــــــفًا غُموكاش 
  ـــهاتيجـــري إلـــى غاي 

ــا  ــهلشـــيء مـ ــم ياتـ  لَـ
 

 طــــب حـــــولُ 
 

 نعـــم مـــن تَكْفـــُل 
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٣٨

 .ويقصد به طالئك بن رزيك ممدوح الشاعر )١(
 .ويقصد به ابن األسد ، ويقارن الوشاح بين حال ممدوحه في السلم والحرب )٢(

 : (*) قال أيضـاً
 )٢( 

 الـــذَنْب ذَنْـــب طَرفـــي  
ــي ــذْتَ قَلبــ ــم َأخَــ  فَكــ

 

 فــــي الحــــب إذْ رنَــــا  
ــا ظُ ــا جنَــ ــا ومــ  لمــ

 

 

 نَـــام فـــي خَفَـــاء جســـمِ
ــمِ  ــر رسـ ــقَ غَيـ ــم يبـ  لـ
ــي   ــي يهمـ ــع عينـ  ودمـ

 

ــلِ   ــرد نَاحــ ــي البــ  فــ
ــل  ــت الغالِئــــ  تحــــ
ــواذلي ــدي عــــ  يهــــ

 

 

ــي ..………… ــاب تخفـ  الثيـ
ــحوبي ..…………  شــــــ

 

ــنَا    ــن الضـ ــي مـ ــا بِـ  مـ
ــا ــى فيفطنُـــــ  تَنْســـــ

 

 

 ــواه ــي هـ ــج فـ ــد لَـ  قَـ
  ـــاهـــا رضم ـــبانغَض 

 ذاهيســـــرفُ فــــــي أ 
 

 أو فــــي نَــــوى قَــــذَفْ 
 منّـــي ســــوى التّلَــــفْ 
ــرفْ   ــي السـ ــر فـ  ال خَيـ

 

 

ــي   ــب حتْفــ ــب يحــ  حــ
ــنِ   ــلَّ حسـ ــاقَ كـ ــد فَـ  قَـ

 

ــا  ــو إذا دنَـــــ  يجفـــــ
 لَــــو كــــان محســــناً  

 

 

 يـدري  ……………لو كَـان  
ــذري   ــذارِ عـ ــي العـ  وفـ
ــدرِ   ــوء البـ ــزري بضـ  يـ

 

ــفُ ..……………   الح يعنِّــ
ــفُ  ــان ينصــ ــو كَــ  لَــ

 مســــــدفُ واللَيــــــُل 
 

 

 حقــــف )١(يهفــــو فُويــــق
ـــبِ  ـــا بالكُثـــ  وعهدنَـــ

 

 لَـــــــدنَاً إذا انثنَـــــــى 
ــا ــتُ القَنَـــــ  ال تنبِـــــ

 

 
  

 .، ولم تختلف كثيراً عن الموشحة السابقة واالضطراب ١٩٢: وهي في الديوان (*) 
 .٢٦: وهى كما جاءت في ديوان الموشحات الموصولية " فوق: "في الديوان ) ١(

  ــد ــي يـ ــا لـ ــَأقوىمـ  فَـ
ــوى   ــفَ بلـ ــارحم حليـ  فَـ
ــكوى ــتَطيع شَـــ  ال يســـ

 

 بالصــــــد والنّــــــوى 
 قَــــد شَفَّـــــه الهــــوى
ــدة الجــــوى ــن شــ  مــ

 

 

ــعفي  ــدرِ ضــ ــٌل بقَــ  حمــ
 ومنِّنــــــي بالكــــــذبِ 

 

ــنَا   ــن الضــ ــمي مــ  جِســ
 يـــــا غَايـــــةَ المنـــــى

 

 



 الموشحاتدیوان 

 

ــدالِ  ــم الجِــ ــا داِئــ  يــ
ــذالي  ــى ابتـ ــحى علـ  أضـ
 إن قَــــلَّ وفْــــر مــــالي

 

ــ   ى وتَــــــأمر تنهــــ
 شَاجِــــــروفـــــري ي 
 ــر ـــرض وافـــ  فَالعـــ

 

 

ــفُ   ــفَ حتـ  ..………إن خيـ
ــبي  ــا وحســــ  طَالِئعــــ

 

 فَالحــــــديثُ معلَنَــــــا  
ــا  ــبِ إن عنَــــ  للخَطْــــ

 

 

 مـــا العيـــد فـــي األيـــامِ
ــامِ  ــد األنَــ ــا َأوحــ  يــ
ــامٍ  ــلَّ عــ ــتَ كُــ  ال زلــ

 

 ـــد ــأتي بَأوحــــ  يــــ
  دــْؤد ــلِّ ســ ــي كُــ  فــ
ـــــــديعالم عيـــــــد 

 

 

ــا  ــاه   يـ ــن َأتَـ ــثَ مـ  غَيـ
  ــــيلَببــــةَ المــــا كَعي 

 

ــا منـــى     ــا خيـــفُ يـ  يـ
ــى   ــك الغنــ ــي حجــ  فــ

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 (*): )هـ٥٩٦ت (قال القاضي الفاضل  -٥
 )١( 

والعـز        )١(من ِلي به بدر كلَّه    قد حاز قلبي كُلَّه      فهـل تُـرى نتعزز
ــه  ــب ذلَّــــــــــ ــي الحــــــــــ  فــــــــــ

 

ــابي   صــه م ــيتُ في  رض
 ي فــي عــذابي وراحتــ

ــي  ــا ب ــي لم ــتاق قلب  الش
 

ــي   ــاس منِّ ــى الن ــا عل  فم
 فلــو مضـــى ذاك عنِّـــي 
ــأنِّي  ــتُم بـ ــل علمـ  فهـ

 

نـوم      )٢(أمسيتُ أحمل مقْلَة    مـن المنام مقلَّة     لو زارها الطَّيف أعـوز 
ــون محلَّــــــــــــــــــه   يكــــــــــــــــ

 

 مزجــت منهــا كَُئوســا  
ــا  إذا تجلَّــــت شُموســ
ــا ــي عروس ــالروض يجل  ف

 

 الـــدجى بِشُـــعاعِتجلـــو  
ــو داعِ ــام للَّهـــ  وقـــ

 )٣(قــد ســورتْ بِشُــجاعِ  
 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

٤٠

فانظر إلـى     )٤(َأشْجارها مثل كلّه   فالروض مطرح بذلّه   له من النهر فَروز
ةــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْعاهللا )٥(ص 

 

ــعداً ــدد اهللا سـ ــد جـ  قـ
ــدي  ــق يف ــأنُفسِ الخل  )٦(ب
ــدا  ــيس تَص ــيوفُه ل ٧(س( 

 

ــعد   ــن آل سـ ــك مـ  للملْـ
ــدي   وإن ــتُ وح ــوا كُن أب 

 ــد ــر بِغَمـــ  وال تَقَـــ
 

قد تطَّرز    بالنَّصرِ مذ  )٩(الخطوب المظَّلةْ   فنونها)٨(ما زال دون المظلّة   يجلو
ــله  ســـــــــــــــــــل نصـــــــــــــــــ

 
  

 .١٤/٣٢: ، والتذكرة الصفدية  ١٨/٣٧٨: ، والوافي  ٢٨٣: وهي في الديوان (*) 
 ".يتعزز: "ولعلها " يتعزر: "في الديوان  )١(
 ".                  لشجاع: "السابق  )٣(".                             اعور: "في الوافي  )٢(
قصد به السوار ، وقد جعل الوشاح الروض يتجلى كأنه عروس ، وجعل النهر البيض كأنه سـوار  : الفرز  )٤(

 .بالسين لها ، والشجر كالغشاء الرقيق ، والروض يلبس ثوبا له من النهر ذيل
 ".            صفة: "في الوافي  )٥(
 ".        تصدى: "السابق  )٧(".                                 تفدى: "السابق  )٦(
 .شفرة السيف: لفنون ا) ٩(     ".                            تجلى: "السابق  )٨(

 تُثْنـــي عليـــه األســـنَّة 
 وجــه مجلِّــي الدجنَّــةْ  

 

ــو   ــا يقـ ــلبمـ  ل ويفعـ
ــعلْ  ــار تُشْ ــه الن ــي كفّ  )١(ف

 

في نظرة منه حملة   على الجيوش المطَّلة    بجيش رْأيٍ مجِهز   يربى علـى  
ــة  ــف بغلــــــــــــــــ  )٢(ألــــــــــــــــ

 

 

ــا ــتُ عنهـ ــادة بنـ  وغـ
 مــن غــادة ذاك منهــا  
ــا  ــم تُبِنهـ ــة لـ  بلوعـ

 

ــةْ   ــي وحش ــمرت ل  )٣(فأض
ــةْ  ــدمع رشـ ــدت للـ  شـ
ــه  لـــوال تعـــرض دهشـ

 

    ز       وحـدي   كم بات عصفور نخلهوبات قلبي مفـر   ملهمع العصافير ج
ــه  ــثَّ مثلــــــــــ ــا بــــــــــ  ومــــــــــ
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 .هذا البيت غير مكتمل في مصادر التحقيق )١(
 ".فعله: "فى الديوان ) ٢(
 وغادة بنت عنها           سرت وللدمع رشة:            هذا البيت في الديوان ناقص وهو  )٢(

 بلوعة لم تنبهـا          لوال تعرض دهشة                                                  
 (*) : )هـ٥٩٩ت (قال عثمان البلطي يمدح القاضي الفاضل  -٦
)١( 

 ويـاله من راوغ    بجوره يقضـي 
 

 منه الجفا حظِّي    )١(ظبي بني يزداذْ 
 

ــي  ــد زاد وسواسـ  قـ
ــاسِ ــي النّ ــقَ ف ــم يل  ل

ــي ــن قَـ ــيمـ  مٍ قَاسـ
 أروم إيناســــــــي

 

   ــه ــي التي ــذْ زاد ف م 
 ــه ــا القيـ ــا َأنَـ  مـ
 غْريـــهــــرِ يجباله 
ــه ــه ويثْنيـــ  بِـــ

 

 

 إذا وصاٌل سـاغ    بقربه يرضـي 
 

 بالحفظ )٢(أبعـــده األستاذْ  ال خيطَ 
 

ــد ــلُّ ذا الوجــ  وكُــ
 ــد ــرج الخَــ  مضــ
ــد ــارع اُألســ  مصــ
دــان ذا و ــو كــ  لــ

 

ــوِل إبر  ــهبطــ  اقــ
 ـــه ــن دمِ عشَّاقـ  مـ
  ــهَأحداق ــظفــي لَح 
هــاق  رقَّ ِلعشَّــــــ

 

 

 شَيطانة النّـزاغ    علّمـه بغضـي   
 

 واستحوذ استحواذ     بقلبـه الفَـظِّ   
 

 دع ذكـــره واذكُـــر 
ــل ــهر )٣(الفَاضـ  األشـ

رالمئـــز ر٤(والطّـــاه( 
وكيــــفَ ال أشْــــكُر 

 

 ــد ــةَ المجــ  خُالصــ
ــد ــالعلْمِ والزهــ  بــ
 ــد ــادق الوعـ  والصـ
 مــولى لَــه عنْــدي  

 

 

 نعمى لَه إسباغْ    صائنُةً عرضـي 
 

 والدهر ذو عظِّ   )٥(من كَفِّ كأسٍ غاذْ 
 

 

  

، وفوات الوفيات  ١٩/٥٠١: ، والوافي  ٢/٣٨٩) : قسم الشام(، والخريدة  ٣/٤٩٧: األدباء  وهي في معجم(*) 
 . ٣٢٣، وبغية الوعاة  ٢/٣٤٠: بناه الرواة ، وأ ٩/٣١١: ، ونفح الطيب  ٢/٤٤٤

 ".ال حيط: "في معجم األدباء  )٢(".   إغذاذ: "يزداد ، وفي نفح الطيب : "في معجم األدباء ، والوافي  )١(
 .، ويقصد به القاضي الفاضل ممدوحه" الفاضل: "في معجم األدباء  )٣(
 .                        كناية عن الكرم )٥(                 .                                كناية عن العفة )٤(

ِــتبق ــةَ مســ ــي     )١(منّــ ــا ذَرع ــاقَ به ض 
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٤٢

ــي   ــتْ نُطق ــد أفحم  ق
ــي  ــتْ رِقِّــ  وملّكــ
 دافَــع عــن رِزِقــي  

 

ــعي ــتَنفدتْ وسـ  واسـ
ــِل ــنْعِ )٢(لمكْمـ  الصـ

ــدفْعِ   ــوطنِ ال ــي م  ف
 

 

 دهري في دحضِ    )٤(إيتاغ )٣(لما سعى
 

 َأنقذني إنقاذْ    مـن همـه حفظـي    
 

 ــائب الص ــق  ذو المنط
 ــب ــاؤه الثّاقــ  ذَكــ
 ــب ــى الغَال ــو الفَت  فه

 والصـاحب  )٦(من عمرو
 

ــِل  الفَص ــة ومــي ح  )٥(ف
ــِل ــن مثْـ ــلُّ عـ  يجـ
ــِل ــلَّ ذوي النُّبــ  كــ
ــِل ؟  ــو الفَض ــن َأب  وم

 

 

 ال يستوي األفراغْ    بواحـد األرضِ 
 

 )٧(زاذْ    نُفَايـةُ المـظِّ  أين مـن اآل  
 

ـــدرهـــا الصـــا َأيي 
  ــرــني الضمس قَــد 
هرــد ــدك الــ  وعبــ
ـــذْرلـــي ع ولَـــيس 

 

ــفَا   ــورى وص ــتَّ ال  فُ
ــي  ــا تَخْف ــاُل م ٨(والح( 
ــفا ــومني خَسـ  )٩(يسـ
 )١٠(ما دمـتَ لـي كَهفَـا   

 

 

 من صرف دهرٍ طاغْ    أنّى له ُأغْضي
 

 )١١(م يخْشَ من بهظمن يك َأمسى عاذْ    ل 
 

ــاقْ   ــتُ ذا إنفَ ــد كن  ق
 

ــوري  ــام ميســ  أيــ
 

 
 

  

 ".سقى: "في الوافي  )٣(".          مكمل: "السابق  )٢(".          مستبقي: "في معجم األدباء  )١(
 ".الفضل: "السابق  )٥(.                    ، ويقصد بها الهالك" إبياغ: "في فوات الوفيات  )٤(
وهو الصاحب بن عباد وأبو الفضل ، وهو ابن العميـد  : ويقصد به أبو عثمان الجاحظ ، والصاحب : عمرو  )٦(

 .وكلهم من الكتاب المشهورين المعروفين ، والوشاح جعل ممدوحه يفوقهم في فن الكتابة
 .مانيقصد به الر: نوع من التمر الجيد ، والمظ : ، واآلزاذ " المنظ: "في فوات الوفيات  )٧(
 ".الخسفا: "في معجم األدباء  )٩(".                                          يخفي: "في فوات الوفيات  )٨(
 .ويقصد ثقل الدين ، وانتهت الموشحة في فوات الوفيات ، والوافي )١١(.                     أى ملجأ )١٠(

 فعيـــَل لمـــا ضـــاقْ
 بى قَـد سرـاقْ  )١(والعح 

ــا قَ ــم األرزاقْيـ  اسـ
 

ــدبيرى  ــي تــ  رزقــ
ــذيرِ  ــب تبــ  عقيــ
 فَــــارث ِلتَقْتيــــري

 

 

 ال زلتَ كهفَ الباغْ   ودمتَ في خفض
 

 َأمرك لإلنقاذْ    والسـعد فـي لَـظِّ    
 

 
 
 
 
 



 الموشحاتدیوان 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 .ساقط من معجم األدباء )١(
 
 
 (*):)هـ٦٠٨ت (قال ابن سنـــاء  -٧
)١( 
 )المنسرج (  

ــي قَ ــذْ ِل ــب الَِئ  لْ
 

  منَـاع ـانير ببِح 
 

 )١(فَتَّـــان زاهـــي
 

  اِئمـزاْلع قْـدلُّ عحي 
 

 

 ِإيـــــاك َأعنـــــي
ــنِ  ــلَّ حسـ ــا كُـ  يـ
ــي  نََأيـــــتَ عنِّـــ
ــي  ــم ذَا التَّجنِّــ  كَــ

 

ــواكَا  ــي س نــتُ َأع لَسو 
 لَقَــد بلَغْــتَ مــداكَا   

ــي انــى تَر ــا )٢(متَ  َأراكَ
 هواكَــا ِإنِّــي قَتيــلُ 

 

ــذْ  ــهمك نَافـ  سـ
 

 ـارِمص كفْنظُ جلَحو 
 

ــتَ الَه  وَأنْـــــ
 

 ظَـاِئملْتَ الْعمع قَدو 
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٤٤

ــلُ  ــك وصــ  الَ منْــ
ــلُو  ــف َأســ  َوكْيــ
ــو  ــيء يحلُــ  يضــ
ــو  ــتُ َأخْلُــ  ولَســ

 

 ــد ب ــك ــي منْ ــيس ِل  ولَ
  ــد ــاك عقْ ــي ثَنَاي فو 
دـــْئتَ شَـــهش ِإنو رد 

نو   مـدتَب ـينى حُأر َأن 
 

 بِــــاِهللا عاِئــــذْ
 

ماحنْك رى مى َأرسع 
 

 )٣(يا عظْـم جـاهى  
 

ماصع نْكِلى م َأن لَو 
 

 

ــقْ  ــا عاشـ ــا َأنَـ  مـ
 هــــذي دقَــــاِئقْ 
 دع ذَا ووافـــــــقْ
ــقْ  ــبر الِئــ  فَالصــ

 

 تُكرــذــا حم كُنْتُــه لــو 
ــ ــا كَفْرتُ َأقُلْه ــم ــو لَ  كلَ

  تُكرـحبِـَأنِّي س بساحو 
 ــك ــا نَظَرتُـ  ِإالَّ ِإذَا مـ

 

ــذْ ــتَ آخـ  ِإن كُنْـ
 

 ـاِئمه وه نوحِ مِلر 
 

ــي  ــا ه ــى ه وحر 
 

  مـتُ بِنَـادا فَلَسخُذْه 
 

 
 

 
  

 .٢٤٣: ، وموشحات مطوية البن سناء الملك  ٣٥٠: ، والدرر المكنون  ٢/٩٣: وهي في سجع الورق المنتحبة  )*(
 "..زاه: "في سجع الورق  )١(
 ".بأعظم جاه: "السابق  )٣(".                                       أراني: "السابق  )٢(
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 هــْل َأنْــتَ راضــي  
ــي ــتَ قَاضــ  َأو َأنْــ
ــي  ــْل تُغَاضــ  وهــ
ــي ــذَا تَقَاضــ  )١(هــ

 

ــديكَا ؟    ــذَلْتُ لَ ــا ب بِم 
ــا ؟  ــتُ علَيكَ كَمــا ح بِم 

 غَـدا فـي يـديكَا ؟   عما 
 قَد تُبـتُ منْـه ِإلَيكَـا ؟   

 

ــذْ  ــاطع ونَابِـ  قَـ
 

ْئتَ ظَاِلما شكَم كُنو 
 

ــاهي  ــك نَ ــا عنْ م 
 

ــم ــك الَِئ  والَ َأرى في
 

 

 ِإلَيــــــك آتــــــي
ــواتي  والَ تُــــــــ
 فَيـــــا حيـــــاتي 
 فَاســــمع هنَــــاتي 
 

 

   هــي شعو ةــر ــي بكْ  ف
 الْقَضـــيه )٢(والَ تَبـــتُّ

  ــه ينــا بِالْم بحرــا م ي 
هــي ــدوك بِالفَارِسـ  تَشْـ

 

ــذ ــداي دانـ  )٣(خـ
 

مارتَ دسادكي من تُر 
 

 وتُـــو خـــواهي
 

يش تومن نيايمي ب٤(ك( 
 

 

 : (*) وقال أيضاً
)٢( 
 )الرجز ( 

 َأوقد لنـا النَّـار التــي   
٦(نــار(  نَّــةثــِل الجكَم 

 الكَر ــت ــد لبن واعقــة م 
ــرة ــراح الخم ــقْ س واَطْل 

 
 

ــار  ــي ن ٥(تُطْف( نــز الح 
 ــن ســا والح يبِهــي ط  ف
 نزا على ابنِ الــمقْدع 
   نا فـي الـدهنـجس نم 

 

  

 ".          هذى مواضى: "في الدرر المكنون  )١(
                                                  ".         داند: "السابق  )٣(".           ال تبث: "في الدرر المكنون  )٢(
 :الخرجة بالفارسية ومعناها  )٤(

ــك     ــر إليـ ــدني               أال أحضـ ــت تريـ ــك            وأنـ ــى احبـ ــم اهللا      أنـ  يعلـ
 .١/٤٥٣: ، وسجع الورق  ٢٥٢: ، والدر المكنون  ٢١٠: ، وعقود الآلل  ١٢٢: وهي في دار الطراز  (*)

 ".نارا: "السابق  )٦(".             لهيب: "عقود الآلل ، والدرر المكنون  في )٥(
 شعاعها بِكَفي

 

نِ الْغَيي  عنخْرِج١(ي( 
 

ا كَيتُهوقد شَرِب 
 

ْطْفَيي بعتجذبن   ةكْري في سنعتُوق 
 

 

ــى َأرى ــرِبتُها حتَّـ  شَـ
 وطَاَل في ليلـي السـرى  

 ذَا الـورى  )٣(وليس يفْني
ــرى  ــديثي مفْتَ ــا ح  وم

 

     احِلـي راحـةٌ فـي الـر 
  احــبص٢(فجْئتُ بالـم( 

 ـــالَح ى الـمــو ِإالَّ ه 
ــاح ــا ص ي ــه  فاصــغِ لَ
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٤٦

ْينَاحى جواله قَص 
 

ديرن بتُ بيحْفَر 
 

يال ميتًا وال ح 
 

 الذَّي    فديتُه بِعينـيْ )٤(يسهر عينَّيِ
 

 يا مـن رَأى لـىِ َأمـردا   
 وآخـــرا كمـــا بـــدا

 )٧(هذا وهـذا قَـد غَـدا   

ــردا ج ــد ــيِ قَ ــانِ ل  ِإلْفَ
 

 قَـده  -)٦(غُصن )٥(كالبانِ 
هـــي خَـــدف هـــذَارع 
 هــد بع ــد بع ــن  والحس
 هـدمغ نى موسيف اله 

 

 فَمن رَأى كِإلْفي
 

يةُ ذَا بدرِ الح٨(طلع( 
 

وخٌرِ الغَيذا ص ٩(قَلْب( 
 

 ال شَيْ)١٠(وكُلُّ شيء بعد ذَا وبعد هذا
 

 

 دــاه ــو الشَّ ــي وه  قلبِ
 ــد احو ــو هــفَ و  فكي

ــارِد ِإالَّ م ــو ــا ه  )١١(م

  ــد واق ــه ــر في مالج 
 

    ــينَأنِّــى بغيــرِ قَلْب 
نــي ــاَل اثنَ ى وِصــو هي 
  نــي ــى الح ــد إل  وقاِئ

ـ   ــا والبـ ــوم اللِّقَ  يني
 

 ْنْبِـىن جيب النار 
 

قلْبِى يا وي ْيا ويح 
 

ويستحقُ ذَا الكَي 
 

ىمعمرو َأو وى   اُميه لم يلقَ ذا لو كان 
 

 
 

  

 ".من العي: " ، وفي دار الطراز " من إلفي: "، وفي سجع الورق " عن إلفي: "في الدر المكنون  )١(

 ".يغني: "في سجع الورق  )٣(".                   للصباح: "في دار الطراز ، والدر المكنون  )٢(
 ".    يسهر عيني بغيتي: "في الدر المكنون  )٤(
".                    بـدا : "فـي سـجع الـورق     )٧(".      حسـن : "فـي دار الطـراز    )٦(".  كـاآلس : "في عقـود الـآلل    )٥(
 ".حجر غي: "السابق  )٩(                    ".              قمر حي: "في الدر المكنون  )٨(
 ".                        هذا: "في سجع الورق وعقود الآلل  )١٠(
 ".    بارد: "في الدر المكنون ، وسجع الورق  )١١(

ــالَ ــذا َأفَـ ــد هـ  وبعـ
ــالَ  ــانى َأفَـ  )١(وفارقـ

ــالَ   ــد خَ ــيما وقَ ال س 
ــال ــد رح ــن قَ ــْل لم  فقُ

 

ــا   بوغَر قــر ــي الشَّ  ف
 أبكيهمـــا بحــــق ؟ 
 مــن نَيـــرى ُأفُقـــي 
ــقي  ــن عشْ ــا ع إليهِم 

 

ير٢(ِإذَا وصلتَ لل( 
 

بِيبِيلَى حع لِّمس 
 

ْنييما بِعوانظره 
 

 وَأي  والبدر بالتركى َأي)٣(تَنْظُرهما شمساً
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٣( 
 )الوافر (  

ــ ــك ِإذَا تلفَّـ ــادنيرِيـ ــرفَ شـ  تَ طَـ
  ــادن ــم المعـ ــه تَبتَسـ ــا عنـ  وعمـ

 

 ســـــــــقيما 
ــا  نظيمـــــــ

 

 

 بـــــراه اهللا مـــــن حســـــنٍ وطيـــــبِ   
 )٤(حبيــــب كُــــلُّ مــــا فيــــه حبيــــبِ    

 أعـــــاد شَـــــبيبتي بعـــــد المشـــــيبِ   



 الموشحاتدیوان 

 

 وغَـــــدا طبِيبِـــــي )٥(وَأمســـــى ممرِضـــــي
 

ــمير  ــي ض ــيم ف ــاكن  )٦(وخَ ــبِ س  القَلْ
ــزِل ال  ــم ت ــاكن  ولَ سم ــه ــوب لَ  )٧(قل

 

ــا   مقيمـــــــ
ــديما  قَـــــــ

 

 
  

 .غابا: أفال  )١(
 .٣/١١٦: معجم البلدان . فرسخا  ١٦٠مدينة مشهورة من أمهات البالد بينها وبين نيسابور  )٢(

 ".بدرا: "في عقود الآلل  )٣(

، وسـجع   ٢٧/٢٥٤: ، والوافي  ١١٠: وهي في دار الطراز  )*(
،  ٩٧: د الآلل في الموشحات واألزجـال  ، وعقو ١/١٤٢: الورق 

 .            ٢٠٥: وروض اآلداب 
 ".مسقمي: "في دار الطراز  )٥(".                                                       حبيبى: "في الوافي  )٤(
 ".مواطن: "ز في دار الطرا )٧(".      وأضحى مرضي: "، وفي روض اآلداب " صميم: "في سجع الورق  )٦(
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٤٨

 

 ــم ــة والَِئــــ ــلُّ الئمــــ ــي كُــــ  جفَتنــــ
 ــي ــه ألن قَلْبِـــ ــاِئم  )١(علَيـــ ــه هـــ  )٢(فيـــ

ــمٍ ــاعم  )٣(وريـــ ــينِ نَـــ ــائسِ العطْفَـــ  مـــ
ــدهرِ   ــف الــ ــه وأنــ ــتُ بِــ ــم )٤(نَعمــ  راغــ

 

 أجتَنــــي منْــــه ولَكــــن )٥(بغصــــنٍ
 ــن ــك المحاســـ ــي بهاتيـــ  يحيينـــ

 

 نَعيمــــــــــا 
 نَــــــــــديما

 
 

 

ــذ ــتَهيهايـــــ ــدام فَأشْـــــ  )٦(كرني المـــــ
ــربها ــديها )٧(وأشْـــــ ــكرني بـــــ  فتُســـــ

ــيداَ ــي رشـــــ ــفيها )٨(وتَجعلُنـــــ  ال ســـــ
 كَــــأن حبيــــب قَلْبــــي كَــــان فيهــــا    

 

ــماِئلي  ــن شَـ ــرك مـ ــواكن )٩(تُحـ  السـ
ــراتي  ــن مسـ ــي مـ ــدفَاِئن )١٠(وتُحيـ  الـ

 

 كَريمـــــــــا 
ــا  رميمـــــــ

 

 

ــى أَ   ــا علَــ ــوفُ بهــ ــوى يطُــ ــن َأحــ  غَــ
ــاً  ــب ظَمآنـــ ــراه الصـــ ــروى )١١(يـــ  فيـــ

 )١٢(ومــــن جحــــد الهــــوى كبــــراً وزهــــوا
ــوى    ــما ألهـــ ــوى قســـ ــإني والهـــ  فـــ

 

 
  

 .خطأ" ويوم: "وفي الوافي  )٣(".       قايم: "وفي الوافي  )٢(".     عذرى: "، وعقود الآلل : في الوافي  )١(
           ".     وللحساد: "في سجع الورق  )٤(
 ".كغصن: "في سجع الورق ، وعقود الآلل ، وروض اآلداب  )٥(

 .في دار الطراز ، وعقود الآلل ، اختالف في ترتيب األغصان )٦(
".                      شايلى: "في الوافي  )٩(".  حليما: "في عقود الآلل  )٨(".               فأشربها: "في سجع الورق ) ٧(
 ".               مسرات: "عقود الآلل  في )١٠(
 ".عطشانا: "في دار الطراز ، والوافي  )١١(
 ".ومن جهل الهوى زهوا ولهوا: "في عقود الآلل ، وسجع الورق  )١٢(

 ــاتن ــانِ فــ ــاتر األجفَــ ــزاالً فــ  غــ
 نــاي ــنِ بــ ــقٌ للحســ ــه رونَــ  عليــ

 

ــيما   )١(بســــــ
ــيما  وســـــــ

 

 

  ــو ــه وهـــ ــرد طَرفَـــ ــيح يجـــ  )٢(المشَـــ
ــــــــتبِيحوتَس ينَا تُبــــــــيحــــــــكَاكس 

  ــة ــلِّ جارِحــ ــي كُــ ــا فــ ــروح )٣(لَهــ  جــ
 الجـــــرِيح ؟ )٤(لَكَـــــم جرحـــــتْ وَأنْشَـــــدت

 

ــكاكين    ــه الس ــدع منْ ــم تَ ــن لَ ــا م ٥(َأي( 
نــاك ــاق مســ ــدو بِعشَّــ  متــــى تَغْــ

 

ـــا   سليمــــــ
ــا  رحيمـــــــ

 



 الموشحاتدیوان 

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٤( 
 )البسيط (  

 نمكالتُّر وِىدا بي نَأي 
 

ــن َأي ــن ــتَ م َأتَي 
 

نْكلَى مَأح نْدا هي اهَأر 
 

نــي الْعــبِ و  فــي الْقَلْ
 

 

 القـوام المائـلْ   )٦(َأين ِلهذَا
 قَد نَقَصتْ وهو بـدر كَامـلْ  

 

 )٧(وَأين ذَاك الْعـذَار السـايلْ   
ــي ذَابِــ  ــر ف نَاض هدروْلو 

 

 السلك )٨(والْعقْد في فيه مثُْل
 

نلَـــي هقَـــدو 
 

نْكالضنَا وبِالض هرخَصو 
 

د؟  )٩(يتَّق نـفَيصن 
 

 

ــذيبِ  التَّع ــب ــذِّبِي طَي عم 
 

 كُنْه الْمالَحـة معنَـى الطِّيـبِ    
 

 
  

           ".وسيما: "في دار الطراز ، والوافي ، وعقود الآلل  )١(
 ".        جارية: "في الوافي  )٣(".                                     الوشيح: "في سجع الورق  )٢(
 ".وأنشده: "، وفي عقود الآلل " وأنشدنا: "في سجع الورق  )٤(
 ".السكاكن: "، وفي عقود الآلل ، وسجع الورق " السكائن: "في الوافي  )٥(

 ".        لهاذا: "في سجع الورق  )٦(.            ٢/٩٠: ، وسجع الورق  ٨٧: طراز وهي في دار ال (*)
 ".ينفد: "السابق  )٩(".                   ملء: "السابق  )٨(".        السابل: "السابق  )٧(

 يشب في وصفه تَشْبِيبــي 
 

 بـي  )١(سوى الْغَرامِ بِه يغْرِي 
 

 ي الْهوى في شَـك فَالَ تَكُن ف
 

نى شَيوالْه ِإن 
 

 ـكالنُّس ودع اهوِإالَّ ه 
 

 ـــنيز فَِإنَّـــه 
 

 

   هاقفـي ِإشْـر ردا الْبها َأيي 
 يا َأيها الْغُصن فـي َأوراقـه  

 

   ـهاقـي َأطْوسِ فالشَّم عطْلمو 
   هشَّـاقلَـى عنَّـى عتَج نا مي 

 

 َأسـتَارهم بِالْهتْـك   رميتَ
 

نيالْب فقوفي م 
 

 ـفْكالسو مهعمفْحِ َأدبِالس 
 

 نيــاْلْع ــين كَ الْعو 
 

 

 ِإن الَّذي منْـك َأحيـا قَتْلـي   
ــِل ــٍل الَ كُح كَح ــنــلُّ مسي 

 

  ـكفْنَيٌل بِجـلِ  )٢(نَصال كَالنَّص 
ـ    الص كَـانم يـهف رحالسقِْلو 

 

   بِالْفَتْـك ـاةُ بِـهيى الْحجتُر 
 

نيشُ بِالْحيالْعو 
 

لْكالْم رِيرس نْهلَكْتُ مم 
 

نــي قِّ الَ الْمــالْح  بِ
 

 

   بـرهم نْـها ِلـي عاتَ مهيه 
بى ِلي واطْررج ا قَدِلم عمفَاس 

 

   بشْـرـي ميلغَل نْهفَ مادص 
ــرب وِإن شَــرِبتَ ــه فَاشْ لَيع 

 

كسالم ميفُم هسوِلى ب فَعد 
 

 ننْتَـيتُو ثسفَب 
 

 منّي يبكي )٣(لُوالَ نَخَافْ أنّه
 

 يتَــينــتُو مسلَب 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٥( 
 )المنسرج (  

   اكــر ــي اَألشْـ ــتَ فـ ــي وقَعـ ـــر قَلْبِـ  طَاِئـ
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٥٠

 رــا َأد ــوى ومــ ــوى والنَّــ ــو الْهــ  اكوهــ
    ـــاكـــا َأنْه ــن عشقْتَهـ ــتُ عمـ ــد كُنْـ  قَـ
    ــنَاك ــذي َأضـ ــنِ الَّـ ــتْ مـ ــنَتْ وقَالَـ  َأضـ

 

  

 ". يردي: "السابق  )١(
 ".          بعينيك: "في دار الطرز  )٢(
 ".إن: "في سجع الورق  )٣(

 .٢/١١٤: ، وسجع الورق  ٨٨: وهي في دار الطراز  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــْل يعلَ ــت وهـ ــت َأنْـ ــن َأنْـ ــون مـ  مـ
ــما  َأس ــى ه ــن ٢(م(  تــر الْم ــن ــي م ٣(ظَب( 

 

ـــا   )١(َأسمــــ
ــى  َألْمــــــ

 

 

ــقُّ ـــلْ   )٤(الْحــ ــوتُ بِالْباطــ ــيِ لَهــ  َأنِّــ
ـــلْ    ــغفْتُ بِالْقَاتــ ــي شُــ ــُل َأنِّــ  والْجهــ
ـــلْ  ــُل والنَّاحــــ ــاتالَي الْكَحيــــ  فَقَــــ
ــاذلْ  ــب والْعــــ ــاي الْحبِيــــ  وظَاِلمــــ

 

ــذَلْ ــت  عـ ــنِ النَّعـ ــتْ عـ ــيمن جلّـ  تَ فَـ
 ــت ــن الْبهـ ــاذِلي مـ ــا عـ ــتَ يـ  رجعـ

 

 ظُلْمــــــــا 
 خَصــــــــما

 

 

ـــا   ــا معانيهــ ــي الْحشَــ ــةٌ فــ  )٥(غَانيــ
ـــا ــْل َأمانيهـــ ــنَّفْسِ بـــ ــةُ الـــ  منيـــ
 يــــا غُصــــن ِإيــــاَك عــــن تَثَنِّيهـــــا
ـــا   ــدي َأياديهــ ــمس الَ تَجحــ ــا شَــ  يــ

 

ــ ــي  َأعطَتْـ ــا ُأخْتـ ــك يـ ــا دعتْـ  ك لَمـ
   ـــَل ذَا كُنْـــتقَبـــا وسشَم صـــرتو 

 

ــى   نُعمــــــ
 نَجمــــــــا

 

 

ــدرِي    ــى صــ ـــا ِإلَــ ـــتْ وبيتُّهــ  قَالَــ
ـــرِ    ــدة السكْـ ــن شـ ــي مـ ــا درتْ بِـ  ومـ
 َأيـــــن تُرانـــــي قَـــــد بِـــــتُّ الَ َأدري
ــاي الَّــــذي علَــــى ثَغْــــرِي   َأيــــن لَمــ

 

ــي   ــرى فَمـ ــت تُـ ــاه ِللْوقْـ ــد محـ  قَـ
ــتِّ   ــد بِـ ــت قَـ ــدرِي فََأنْـ ــرين صـ  تَـ

 

ــا   لَثْمـــــــ
ــا  ثَمـــــــ

 
 

  

 ".أسمى: "في سجع الورق  )٢(".                       إسما: "في دار الطراز  )١(
   ".                     ألحق: "في دار الطراز  )٤(.               األرض ال يجف ثراها: المرت  )٣(
 ".مغانيها: "في سجع الورق  )٥(
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٥٢

 

ــا   ــه حنَّـــ ــَؤادي ومثلُـــ ــن فُـــ  حـــ
ــا   ــوة الْمحنَــ ـــرِ حلْــ ــرة الْهجــ  )١(ِلمــ

ــا  ـــا جنَّــــ ــي بِبعضهــــ  وِإن بعضــــ
ــلَّ ــى  )٢(وظَـــ ــيم غَنَّـــ ــى متَـــ  يكْنَـــ

 

 صــــغّيرِي الَ ينَــــام مــــن تَحتــــي
 ينكــي سالْم ــاع ــاَح  )٣(ج صـــي و ــا ستِّ ي 

 

ــا   همـــــــ
ــا  ممـــــــ

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٦( 
 )مجزوء الرجز (  

  نَـــا كَـــرِيمقَامم 
 رِيــــمـــةٌ وامدم 

 

 لَِئــــيم هــــرغَيو 
يمــد ــي نَ ــعد ِل السو 

 

ـــي   ــا رقيبِ ــتَ ي  الَ عشْ
 

ــيشْ   ذَا العـــــــــ
 

 

ــةْ ــادة مخْتَالَـ  وغَـ
ــةْ  ــا مالَلَـ  وملُْؤهـ

 

ــا ال  ــةْ كََأنَّهـ  غَزالَـ
 وعينُهـــا النِّبالَــةْ 

 

ــب  تَجِـــــيء ِللْكَِئيـــ
 

ــيشْ  ــي جــــ  فــــ
 

 

 )٤(قَامتُهـا كَالصـعدةْ 

 وخَـــدها كَـــالوردةْ 
 

 ورِيقُهــا كَالشُّــهدةْ  
 ِإن الحرِيــر عنْــدةْ 

 

 ـيبالقَش فطْـر٥(في الـم( 
 

 كَالْخَيــــــــــــشْ 
 

 
  

 ".المسكين: "السابق  )٣(".                فظل: "في دار الطراز  )٢(".          معنىال: "في سجع الورق  )١(
 .١/٥٨:، وسجع الورق  ٢٧/٢٥٧: ، والوافي  ٨٩: وهي في الطراز  (*)

 .           ويقصد قامتها المستوية المتمايلة في مشيتها: الصعدة  )٤(
 ".العشيب: "في سجع الورق  )٥(



 الموشحاتدیوان 

 

 

 ِللْمحـــاِلالَ تُصـــغِ 
 )٢(واشْرب من الْجِرياِل

 

ــاِل  الَ تُبشَــقْ واع١(و( 
 فَالرشْد فـي الضـالَلِ  

 

ــبِ ــُل ِللَّبِيـــ  والعقْـــ
 

 فـــــي الطَـــــيشْ  
 

 

ــي ــانَقَني خَليلـ  عـ
ــذُولِ  ــتُ ِللْعـ  فَقُلْـ

 

 حتَّى ارتَـوى غَليلـي   
ــوِلي ــى فُض ــا َأتَ لَم 

 

 عانَقْـــتُ اَنَـــا حبِيبِـــي
 

 وَأنْـــــت ايـــــشْ  
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٧( 
 )الرجز + البسيط (  

  ــيح ــفَ ملـ ــتُ َألْـ  رَأيـ
 

ــا ــذَا الرشَـ  والَ كَهـ
 

ــنْجِ  ــدلِّ والْغُـ ــي الـ  فـ
 

 

ــتْ  ــن غَنيـ ــتُم مـ  دريـ
ــتْ  نَيــد ج ــن ق ــتُ م نَيع 
ــتْ   ثَنَي ــد ــا قَ ــاَل م  وطَ

 

ــا    ــدرِه ِإالَّ َأنَـ ــم يـ  لَـ
 ا زهـنغُص ننَـى  مالْم ـره 

ــا  ــا لَينَـ ــا قَوامـ  منْهـ
 

وحــر ــوام الْمــ  ذَاك الْقَــ
 

ــى ــى انْتَشَ ــقُوه حتَّ س 
 

ــزجِ   ــالَ مـ ــرفًا بِـ  صـ
 

 

  ــيم ذَا َأه ــم ــوم كَ ــا قَ ي 
 ــيم ــي ذَمــ  وِإن عيشــ
 ــيم ــي نَع ـــا ف ــا بِه موي 

 

  ابــب ــاب الشَّ ــتُ جِلْب َأفْنَي 
ــا  ــي تَب ـــي ف يعس ِإنوب 

  ــذَاب ــي ع ــومٍ ف ــفَ ي  وَألْ
 

  ــتْ تُــرِيحسلَيي وــنتُض 
 

ــا  ــا الَ َأشَ م ــاء  تَشَ
 

 تُــــردي والَ تُنْجِــــي 
 

 
  

 ".        ال تبالي: "في الوافي  )١(
 .ويقصد به الخمر الخالص )٢(

 . ٢/١٣٥: ، وسجع الورق  ٩٠: وهي في دار الطراز  (*)
 َأضلَّنـــــي قَمــــرِي 

ــرني  ــرِيوضــ  بصــ
 عــن خبــري  )١(فَســلْنِ

 

 َأشْــقَى فُــَؤادي جنَّتــي   
 وكَـــان َأصـــَل محنَتـــي
 والَ تَســـْل عـــن َأنّتـــي

 

نُـــوحنـــي ييى أنـــحَأض 
 

ــا  ــيب الْحشَ ــا ُأص لَم 
 

ــدعجِ ــاَْألعينِ الـــ  بِـــ
 

 
 

ــتَغيثْ ــا يسـ ــي بِهـ  قَلْبِـ
ــثْ  ــن الْمغيـ ــن َأيـ  وَأيـ

ــذَا ا ــَل هـ ــديثْوقَبـ  لحـ
 

  ــه ــِل قَتْلـ ــا َألجـ  منْهـ
 ــه ــا ِلمثلـ ــن مثْلهـ  مـ
  ـــذَا كُلِّـــهه ـــدعبو 

 

 ــيح ـــا قَبِـ ــذُْل فيهـ  الْعـ
 

ــا  ــن َأفْحشَ ــِل م  كَمثْ
 

 ــج ــمِ الْحـ ــي موسـ  فـ
 

 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

٥٤

 وجارتـــــي جاِئـــــرةْ
 ملُولَــــةٌ هاجِـــــرةْ  
 وِإن َأتَــــتْ زاِئــــرةْ  

 

ــو   ــقَّ الْجِ ح عــر ــم تَ  ارلَ
 ــار ــن نفَ ــي م ــةٌ ِل  مخْلُوقَ
ــار ــطَ النَّه ســا و ــتْ لَنَ  غَنَّ

 

  وحــر ــى ن نعـــيِ د  حبِيب
 

ــا  ــى الْعشَ ــْل علَ  دخَ
 

  يجِـــي زوجِـــي )٢(وســـا
 

              
 

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٨( 
 )مخلع البسيط (  

ــذَابِ    ــي ع ــك ف ــا منْ ــم َأنَ نَع 
 ــنَّفْس ــذُُل ال َأبــذْالَ  )٣(و ب ــك  في

 

 ـــك  واَشْتَهِيــ
ـــك  واشَتْريــ

 

 

 كُلَّهــــا جمــــالْ  )٤(يــــا جملَــــةً 
ـــا دالَلْ  ــةً كُلَّهـــــــ  ودولَـــــــ

 

  

 .ويقصد الساعة ، والخرجة عامية )٢(".                            فسلتى: "في سجع الورق  )١(
 .١/٦٤٥: سجع الورق ، و ٢٥: ، وعقود الآلل  ١٠٠: وهي في دار الطراز  (*)

".                        ويا جملة: "في دار الطراز  )٤(".                             الروح: "في عقود الآلل  )٣(



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــالَلْ  ـــا مــ ــةً كُلَّهــ  وملَّــ
ــالَلْ   الَ هو ســم ــتَ شَ ــا َأنْ م 
 والَ قَضـــــيب والَ غَـــــزاْل

 
 

 مـا بــي   )٢(ءوبـر  )١(َأنْتَ اَقْترافي
 ولســـتُ َألْقَـــى الحيـــاةَ ِإالَّ  

 

  يــكف حــبَأص 
ــك  َأن الْتَقيـــ

 

 

ــا   ــي هواهــ ــتُّ فــ ــيِ مــ  ِإن التــ
ــا   ــرٍئ حواهــ ــَؤاد امــ ــوتْ فُــ  حــ
 َأعــــوذُ بِــــاِهللا مــــن نَواهــــا   
ـــا  ــادة سواهــ ــوى غَــ ــن هــ  ومــ
ــا   ــتَ فَاهــ ـــا ِإن لَقيــ ــْل لَهــ  فَقُــ

 

 ُئــوس الشَّــرابِ الَ تُحضــرِي َأكْ
 منهــا لهــم وأحلــى   )٣(َأجــّل

 

  يـــــكقاشِلع 
 يــكف ابشَــر 

 

 

   ــبِيه ــن شَـ ــق مـ ــي الخَلْـ ــك فـ  مالَـ
ـــي   ــد َآن َأن تَتيهــ ـــي فَقَــ  )٤(تيهِــ

  ــه ــب واقْتُليـــ ـِي الصـــ ــ  وقَاتلـــ
يــــــهف الَ فَخَــــــافي اإللَــــــه َأو 
 يــــــــــهفعاسو هديــــــــعاسو 

 

 زهــرةُ الشَّــباب  قَــد َأينَعــتْ 
 ورونَــقُ الحســنِ قَــد تَجلَّــى   

 

 يــــــكتَنجِلم 
ــك  ِلمجتَلــــ

 

 
  

 ".                 ويا اقتراحي: "في دار الطراز  )١(

 ".اقتراحي: "في عقود الآلل وسجع الورق  )٢(
 ".                      أجل: "رق في سجع الو )٤(".                              برد: "في عقود الآلل  )٣(
 ".تتيه: "في سجع الورق  )٥(



 الفاطمیة واألیوبیة

 

٥٦

 

 مضــــى ِإلَيهـــــا الرســــوُل منِّــــي
ــي    ــدها يغَنِّــ ــن عنْــ ــاء مــ  وجــ
 ومــــــا درى َأنَّــــــه يهنِّـــــــي
ـــي  ــاء بِالتَّمنِّــــ ــه جــــ  وَأنَّــــ
ــي    ــه عنِّــ ــتْ َأبلغْــ ــاَل قَالَــ  :وقَــ

 

ــتْ  ــد خَرقَ ــودي قَ ــابي )١(نُه  ثي
 وإال )٣(ترضــى بــي  )٢(عريانًــا

 

 ــك نْجِي ــوم اليو 
ضربيـك  )٤(نَا ن 

 

 
 : (*) وقال أيضاً يمدح أباه

)٩( 
 )مخلع البسيط (  

ــوى   ــتَ تَس ــتَ َأنْ ــم َأنْ نَع ــم نَع 
ــرِ ــا  )٥(َألتْجـ ــق والبرايـ  الخلـ

 

 خَـــراج مصـــرٍ مـــع الْعـــراقْ 
ـ     اقْمــن غَيــرِ ســوق والَ نَفَـ

 

 

 ــنُهسي حَأنْــتَ الَّــذ
غَرِيـــــــــب 
وَأنْتَ مـن َأضـلُعي   
ــب  قَرِيـــــــ
وَأنْــتَ يــا مســقمي 
ــب  طَبِيـــــــ
   ـرِكلَـى خَصع ارج
 يــــــــبالْكَث 

 
 

 شَةُ الْغَرِيبحو ا بِهمو 
 ــك ــما ذَِل فــي السو
ــب  الْقَرِيــــــ
 الْطَّبِيـب قَما َأسمبرو 
 يــهــا ف م ــر الْخَصو

 لْكَثيــــــــبِل
 
 

ــكْوى   ــه شَ ــر في الْخَص لَنــَأع  فَ
 لَـــو َأنَّـــه عـــادُل السجايــــا

 

 تُســمع مــن منْطــق النِّطَــاقْ    
 لَحمـــَل الْخَصـــر مـــا َأطَـــاقْ

 

 
  

 ".عريانه: "السابق  )٢(".                                  مزقت: "في عقود الآلل  )١(
 ".ما نرضيك: "في عقود الآلل  )٤(".                                    بيا: "ق في سجع الور )٣(

 .٢/٨٧: ، وسجع الورق  ٩١: وهي في دار الطراز  (*)
 ".ال تجري: "في دار الطراز  )٥(



 الموشحاتدیوان 

 

 

 وجهك يا َأحسن الْبرِيةْ
 هيـتَحسم يهةٌ فجِسنَر 
   نَـةجالْخَاُل فـي الْوو

ـــيهالـ  )١(مضـــ
 والْفَم ذُو النَّكْهة الذَّكيةْ

 
 

   ــح ــع الْملْ مج ــد قَ
ــه  والْمالَحـــــ
ـــا  ووردةٌ تَحتَهــ
ـــــــــهقَاحو 

اء٢(في الْم(  سنحال ي
هاحــب  الســــــ
 ـهالَ َأقَاح يهةٌ فرهوج 

 
 

ــوى ــوه َأحــ ــم لَقَّبــ  ذَاك فَــ
 نَايــاكَالشَّــهد يجــرِي علَــى ثَ  

 

ــذَاقْ    ــوى مـ ــد حـ ــه قَـ  َألنَّـ
ــاقْ  ــوهر الْحقَـ ـــا جـ  )٣(كََأنَّهـ

 

 

   ـنكُـلِّ م نم نسَأح
هِــــــــــيمي 
كَرِيم تُهيب ني ِلمحدم 
من شَأنُه في الْـورى  
ــيم  عظـــــــ
 يمالْقَـد ثُهِإر هدْؤدس 

 
 

  رِيـدي نمي وفَُؤاد بِه 
يَأبِي الس ذَاكيدشالر د 

وقَصره فـي الْعلَـى   
ــيد  مشـــــــ
 يـددةَ الْججهب لَه نلَك 

 
 

ــوى   ــالَمين دعـ ــْؤدد الْعـ  وسـ
ــا  ــن َأو تَرايــ ــا عــ  وربمــ

 

ــاقْ   ــان بِاتِّفَــ ــا كَــ  وربمــ
 وضـــن بِـــالْقُربِ والـــتَّالَقْ  

 

 

  نْـهم رهالد حبَأص قَد
ــاِل  حــــــــ

ــ هجوــا و كَس ــد ه قَ
 اللَّياِلـــــــــي

  ـةلْعفـي خ اح٤(فَر (

 الجـــــــــالَل

 اروالس انَهمٍ زصعكَم 
 ـارةَ النَّهجهب بِنُورِه 
الْفَخَار لَّةح نفُّ عشي 
هيهاتَ لَـن تَلْحـقَ   
ــار  الغُبـــــــ

 
 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

٥٨

ــه فــي  اريجــْل ِلم قُ
ـــي  الْمعاِلـــــ

 

 

ــ  ــماء مثْ ــي الس ــه ف ــن لَ مىوو 
 ِإالَّ ِإذَا صـــــيرتْ مطَايـــــا 

 

ــاقْ    ــه لَحـ ــق بِـ ــا ِلخَلْـ  فَمـ
ــراقْ ــرق والْبـ ــن الْبـ ــه مـ  لَـ

 

 
  

 ".                                الدرية: "في سجع الورق  )١(
 ".بالماء: "السابق  )٢(

 .                                       الخالص: الحقاق  )٣(
 ".حلة: "سجع الورق في  )٤(

 

   هدـعس ـنلْتُ من قَد
 مرامــــــــي
ــى   ــى ِإلَ ــم َأتَتنْ وكَ
 مقَامـــــــــي
 وطَالَما قُلْتَ يا كَالَمي
 ــنــتُ ممــا همبرو
ــي  غَرامــــــ

 
 

  ــاه ــاِل والْجـ بِالْمـ
هــبِيب  والشَّـــــ
هْل غَرِيبب نْهةٌ ميبغر 

 )١(ُأسكُتْ فَقَـد َأثَبـتَ  
ــةْالحق  يقــــــ

ــي  ــتُ ف ــا قلْ مبرو
ــه  الْحبِيبــــــ

 
 

 

   لْــوا حلْــوح لْــوــي ح تبِيب٢(ح( 
ــيما ِإذْ ــا )٣(الَ سـ ــت عرايـ  نبيـ

 

ــاقْ   ــي العنَ ــا ف الَهــا َأح ــا هللا م ي 
ــوِي ــاق  )٤(وتَلْتَ ــوق س ــاق ف  س

 

  
 : (*) وقال أيضاً

 )١٠( 
 )المديد + المجتث (  

  َأشْــنَب بِــي ثَغْــر 
 

 بِيــــبِ رِلربــــرب 
 

  بــر ــي مشْ ــه ِل  رِيقُ
 

ـــذَبـــْل َأعـــا بيكَالْح 
 

  ــــبجَأعو 
 

 

 ــي ــدر مضــ  بــ
رِي ــه ــي منْــ  ِلــ
 ـــي ــم شَهِــ  فَــ

 

 ـــد ــن ماِئ غُص ــو هو 
 ارِدــو ــه ِللْ ــا عنْ ٥(م( 

  ــارِدب دشَــه يــهف 
 

  ـــــــــْؤذَرجو 
 رــد ــن مصــ  مــ
رهــو  وجـــــــ

 

 ْهـــب ِإن فُـــوحي 
 

ــ  ــهبمنْ َأص ــك سم ه 
 

 ــب ــى َأن ينْهـ  وحمـ
 

 بــذْه ــد مـ ــه خَـ  منْـ
 

 بــر  بِعقْـــ
 



 الموشحاتدیوان 

 

 
  

 ".                        أنْبت: "في سجع الورق  )١(
 ".حلوا حلوا حلوا: "السابق  )٢(
 ".                          إذا: "في دار الطراز  )٣(
 ".ويلتوي: "في سجع الورق  )٤(

 .٢/٩٨: ، وسجع الورق  ٩٣: وهي في دار الطراز  (*)
 ".لوارد: "في سجع الورق  )٥(
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رــو  اُهللا صــــــ
راُهللا قَـــــــــدو 
 ــر ــد َأكْثَــ  اَلْوجــ

 

  ــد ــات الْخُلْ ــن جنَّ م 
ــدي  ــدوم عنْـ  َأن يـ
ــدي  جــا ي مم ســي  لَ

 

ــي   حبِيبِــــــــ
ــي  نَحيبِــــــــ
ـــي  تََأنيبِـــــــ

 

  ُأَؤنِّــــب فَكَــــم 
 

 و بِيبِـــي َأذْنَـــبح 
 

  بــذ ــن يكْ مــتُ م لَس 
 

ْـــبـــذْ حقَلْبِـــي م ِإن 
 

 ـــــذَّبعم 
 

 

ــبرِي  ــدمتُ صـ  عـ
ــدرِي  وزار بـــــ
ــتْرِى ــد ســ  وبعــ

 

ـَانـــي    وضــاع ِإيم
ـــي لْطَانس ــم ــا عظْ ي 
ــي  ــى وخَالَّنـ   مضـ

 

 ونُسكـــــــــي 
 وملْكــــــــــي
 وهتْكــــــــــي

 

ــب ــدر محجــ  بــ
 

 و  ــب بحــي م ــو ِل ه 
 

  ــب ــواه الْمطْلَـ  وهـ
 

 بــر ضم ــم ــي كَ ــه ِل  في
 

 بطْــــرمو 
 

 

ــا  ــا وَأمــ   )١(َأمــ
الْقَلْــبى )٢(وــمصم 

ـــا  فَخَــــلِّ الْهمــ
 

 ــب ــي ذَا الْحـ  زاد فـ
 ــب ط ــن م ــه ــا لَ م 
ــي  ــي قَلْبِـ  وَأرِح ِلـ

 

ــي   وسواســــــ
ــي  َأو آســـــــ
 بِالْكَـــــــــاسِ

 

ــربواسقي ـــي واشْ ن 
 

 ــبشــا ي٣(م( بــي  اَألشْ
 

  ــب ــْل كَوكَ ةٌ بــو قَه 
 

ــب  ودواء ِللصــــــ
 

 بــر  مجـــ
 

  

ــدو   ــالٌَل يبــ  هــ
ــر ــدو  )٤(فَ ــي يع  من

 وظَلْلـــتُ َأشْـــدو  
 

 بــاح ــي كَالص ــان ِل  كَ
ـــب ــتُ خَاِئـ  فَرجعـ
  ــارِب ه ــر م ــين ح 

 

 اِْإللْــــــــــفو 
ـــي  وا لَهفــــــ

ــن كَ  فِّـــــيمـــ
 

  ــبــذَا طَي ــاْهللا ه  بِ
 

 ـــب ــتَغَلْتُ اسيـ  اشْـ
 

 ــب ــتَتَر واتْغَيـ  واسـ
 

 ـــب ــي شَيــ  فَلقَلْبِــ
 

 ــــــبيبح 
 

 
  

 ".والصب: "في سجع الورق  )٢(".                         أما وإما: "في دار الطراز  )١(
 ".مر: "في سجع الورق  )٤(          ".                          يشيب: "السابق  )٣(

 : (*) وقال أيضاً
 )١١( 
 )مجزوء الرجز (  

 الــراح فــي الزجاجــةْ
 نســيمه )٢(واســتوهبتْ

 

  ا خَـدهالنـديم  )١(َأعار 
العبيــر ــتْ نَشْــرجفَهي 

 

 درــو ــرةَ الــ  حمــ
مـــع شَـــذَا النَّـــد 

 

 

ــا )٣(مـــا  همـــت بالحميـ
 محيـــــاال )٤(مليحـــــةُ

قَـــد الحســـنـــا )٦(وتهي 
 

 ِإال وقَــــد سقَتْنـــــي  
 التثنـــــي )٥(مليحـــــةُ

  ــــا بِـــال تَـــآنيهف 
 



 الموشحاتدیوان 

 

 هاجــر ــا س ــى به  َأذْكَ
  ــه ــا عليم ــو َأنَّه  ل

 

 في اللَّيل البهِيم )٧(رأيتُ 
يرنرِ المدتاهتْ على الب 

 

  ــد ــعلَةَ الزنْــ  شُــ
  دــع ــي الس ــو ف وه 

 

 

إن التــــــــــي ُأالَم 
ــوامِل ــدها قَــــ  قَــــ

 ظَـــــامـــــا نِلثَغْره 
 

ــي   ــى غَرامـ ــا علَـ  فيهـ
 كَالغُصـــنِ فـــي القَـــوامِ
ــامِ  ــي النِّظَـ ــد فـ  كالعقْـ

 

ــةْ  اججـــا م هق٨(لري( 
 وعينُهـــا الســـقيمةْ

 

 يمفي طيبِ الشَّم كسكَالم 
ــور  وســنانةٌ مــن الفُتُ

 

ــى  ــهد )٩(كَجنَـ  الشـ
دــــهالس ــــنال م 

 

 

 بالِئـــيتَزِيـــد فـــي  
ــي  وال أرى دواِئـــــــ
ـــي  ــتْ ألصدقاِئــ  قَالــ

 

ـــا  ــنَّفْس تشتَهِيهــ  والــ
ــا  ــق فيهـــ  إال برِيـــ

قَـــديتُ فيهـــا )١٠(وـــنض 
 

 
  

 .١/٣٢٧: ، وسجع الورق  ٢٠٧: ، وعقود الآلل  ٢٧/٢٥٥: ، والوافي  ٩٤: وهي في دار الطراز  (*)
 ".                 يا: "في الوافي  )٣(".       واستوهب: "دار الطراز  )٢(".         كف: "في سجع الورق  )١(
 ".مذ: "في عقود الآلل  )٦(".      سريعة: "في سجع الورق  )٥(".         بديعة: "في عقود الآلل  )٤(
 .اى رائحة فيها طيبة )٨(".                 فخلت: "السابق  )٧(
 ".لما: "في سجع الورق  )١٠(".                     جنى" :، وفي الوافي " أو جنى: "في عقود الآلل  )٩(
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  ـهاجزمى الهـوى مَأح 
 محبـــوبتي حكيمـــةْ

 

  ـيمكالح بمن ط دعوه 
 ـدورانِ الصمتطفيِ بر 

 

ــدوا  ــدي )١(فالـ  عنـ
ــد ــةَ الوجــ  حرقَــ

 

 

ــي  ــامِ مثل ـــي األن ــم ف  ك
 وكـــم تريـــد قَتْلـــي  
 وقــــال الئــــم ِلــــي

 

 ـــــا )٢(شـــــقاُؤهدواه 
ـــا  ولـــــم ُأرِد سواهــ
ــا  ــي هواهـ ــتُ فـ  لَججـ

 

ــةْ اجــي اللَّج ــت ِل طاب 
ــةْ  ــة مقيم  )٥(ذو مهج

 

 دومي )٣(وقلتُ لألشجانِ  
في القرب من ظبيٍ غرير 

 

ــا  ــدي )٤(م حــا و  أنَ
 ــد عــي الب ــو ف  وه

 

 

 قلبـــي لهـــا يتُـــوقُ   
 هيهــــاتَ الَ طَريــــقُ 
 فَقُلْــــتُ والـمشُـــــوقُ

 

 :يقُــــوُل  وقلبهـــــا 
 )٦(هيهــــاتَ الَ وصــــوُل

 يقْنعـــــه القَليـــــلُ 
 

ـِي  فَرد حاجةْ ) ٧(اقضِ ل
ــةْ ــةُ العظيمـ  والحاجـ

 

 بوسه في الفُميم )٨(يا ستي 
  السـرِير وا فُـوقطْلَعن َأن 

 

 فـي الخَـد   )٩(وُأخْرى 
ــدي )١٠(ونْحـــطُّ  يـ

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )١٢( 
 )يط مجزوء البس+ الرجز (  

ــدنْيا  ـــي الـ ــتْ ِلـ  دانـ
ــا  يحـــي م ــو ِل ــن ه   )١١(م

 

 وواصـــــَل الوصـــــالَ 
 وصـــار ِلـــي خـــالَّ  

 
 

  

 ".         شفاؤه: "في الوافي ، وعقود الآلل  )٢(".                           فالدواء: "في سجع الورق  )١(
 ".سقيمة: "في الوافي  )٥(".                  وما: "ل في عقود الآل )٤(".               لألسقام: "في الوافي  )٣(
 ".يا ست: "في الوافي  )٨(".                    لنا: "في عقود الآلل  )٧(".        ال سبيل: "في سجع الورق  )٦(
 ".ونضع: "ي في الواف )١٠(".                              وآخر: "، ودار الطراز " وواحدا"في سجع الورق  )٩(

 .، ومدح بها القاضي الفاضل ١/٤٦٣: ، وسجع الورق  ١٥) خ: (، وفصوص الفصول  ٩٦: وهي في دار الطراز  (*)
 ".محبا: "في الفصوص  )١١(

ــمع النَّهيـــــا   ال اســ
 مـــا أعطَـــر اللُّقْيـــا  

 

ــدالَ   ــه وال العـــ  فيـــ
ــى   ــا َأحلَـ ــه ومـ  )١(لـ

 

 ــس ــك الخُلَ  تلْ
ــرقْ ــدر طَـ  بـ

 

  ــنم  الـــنَّفَس 
 مثْـــَل الفَلَـــقْ

 

 ــس  أو الَّلَعــ
ــقْ ــتَ الغَس تَح 
ــــــابَألْب 

 

ــْل    ــد كَمـ  لَقَـ
 حتَّــى ســرقْ 
ابــو ــَل الص َأه 

 

 

  ــاد ــى ص ــاَل حتَّ ــا ص  م
 ــاد ــير اآلســـ  وصـــ
ـــاد ــفَ الـميعــ  وَأخْلَــ

 ـــــنَانسالو ـــــهبطرف 
الَنـــــزالغ فـــــرائس 

 وانوأخجــــَل الســــلْ 



 الموشحاتدیوان 

 

 قَّـــــادالو جبينُـــــه 
 

 ــان ــْئتَ والفَتَّــ  ِإن شــ
 

ســب ــه قَـ  فيـ
ــٌل رشَـــقْ  نَبـ

 

  ــس ــتَ الغَلَ تَح 
ــقْ ــى اَبِـ  حتَّـ

 

   ســر ح ــد  وقَ
 )٢(قَلْبِــي مــزِقْ
ــاب  )٣(نُشَّـــ

 

ــْل   ورد الخَجــ
ــدقْ  فَللْحــــ

 ـابـا نُص٤(بِه( 
 

 

 هـــذا هـــو الباطـــْل   
ـــلْ  ــا القَاِئـــ  وإنَّمـــ
ــلْ  ــدح الفَاضـ ــن يمـ  مـ

 اصـــــَل الصـــــاِئْلالو
 

  ــك ــالَ شَــ ــا بِــ  حقًــ
 صــــدقًا بِــــال إفْــــك
  ــلْك ــي السـ ــدر فـ  بالـ

ــارِس ــك )٥(والفَــ  الملــ
 

 ــس ــا جلَـ  لَمـ
ــقْ ــم رتَـ  وكَـ

 

  َأسر ــد  وقَـــ
 ممـــا انفَتَـــقْ

 

  ســر ــم غَ  فَكَ
 ومـــا لُحـــقْ
ــاب  وهــــ

 

ــدوْل   مـــن الـ
ــقْ  ــا خُلـ  لَمـ
ـــابسبِـــالَ ح 

 

 
  

 .لغصن ساقط من الفصوصهذا ا )١(
 ".                        فرق: "في الفصوص  )٢(
 .الرمح ، وشبه به العينين: النشاب  )٣(
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   ــدار ــرت األقـ ــد جـ  قـ
األخبـــــار وســـــارت 
ــــاربج ــــكلكــــم م 
ــار ــا حـــ  وراح لَمـــ

 

  ــارِه ــبِ ِإيثَـــ  بِحســـ
ـــنِ ـُســ ــارِه )١(بح  آثَــ

 ارِهـــــى ِإلَــــى دعس 
ارِهــد ــمِ مقْـ ـــي عظْـ  فـ

 

 ســب  ِإذَا عـــ
ــقْ  وِإن نَطَـــ

 

  ســب  فَقَـــد حـ
ــقْ  ح رــح السف 

 

 كُـــلَّ نَفَـــس 
 وِإن رزقْ
ابــح  ســــ

 

 مـــن الوجـــْل  
ــرقْ ــاخْشَ غَ  فَ
ابــح ــَل الس ذَي 

 

 

ـ  ــفٌ َألْمــــ  ىوأهيـــ
ـــا  ــه َأسمـ ــتْ بِـ  هامـ
ــمى ـــا مصـ ــو بِهـ  وهـ
ــا  ــه لَمــ ــتْ لَــ  قَالــ

 

 ابـــــرحالـم ــــةيمكَد 
ابـــــبأس ـــــوىوِللْه 
ــاب ــذَا اَألحبـــ  وهكَـــ
ابــو ــت اَألبـــ  غُلِّقَـــ

 

ــس ــاِهللا لَـ  بـ
ــم ودقْ  وقُـــ

 

  ـسـي بنس٢(تُب( 
ــقْ سو ــب  وِاركَ

 

 سوذَاْ الـه عد 
 وِازرع وشُـــقْ
ــــــابالب 

 

 وذَاْ الكَســـــْل 
ــدقْ ــن يـ  وِمـ
ابــوج ــا لُــهم 

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )١٣( 
 )الرجز + البسيط أو المديد (  

ــنِ  ــلْطَان الْحسـ  سـ
ــدنِ  ــاتُ عــ  جنَّــ
 يســـطُو ويجنـــي 

 

  ــه ـــي التِّي ــاِل طَاغ مالْج ــم ج 
ــه ــرده ومـــا تَكْفيـ  فـــي بـ
 ــه ــذَا در فيــ ــد هــ  وبعــ

 
 

  

 ".بفضل: "في الفصوص  )١(
 "باهللا بس          تبسنى ِلس : "في سجع الورق  )٢(

 .٢/٧٥: ، وسجع الورق  ٩٧: وهي في دار الطراز  (*)
ظْلُــــــومم 
 امــر ــى الْغَ  ِإلَ
 ــن ع ــبِر َأص 

 

 

 

 

 

 اكــو  الْســـ
 فَيـــا خَلـــي
ـــار  سحـــ

 

 

 اكــد ه ــر  ثَغْ
 الَ تَعــــذِل
ــاك  )١(وفَتَّــ

 

 

 ــام  بِاالبتســ
 ــن ــي فَلَ نعد 

 

 

 

 
 

 ــلْطَان ــا س ــكُو ي  نَشْ
 ـــان ــد الْهيمـ  فَعنْـ
 ــان ــا كَ م ــان ــد كَ  قَ

 

    كــدقَص يــهفْنَــا فرنًــا عيب 
كــد ــيس عنْ ــا لَ ى مــو الْه ــنم 
 كــد ــتُ بعـ ــي الَ عشْـ  فَلَيتَنـ

 

ــوم ــام   يــوم نَــواك   يهـــواكمـــن   يحـــــ مــى الْح  علَ



 الموشحاتدیوان 

 

ــالَم  والَ يــــ
ـــن  ِإن السكَــ

 

ــأِل  الَ تَســــ
 ــار ــد سـ  قَـ

 

ــَل ِلــي   ِإذْ قي
ــالَّك  وخَــــ

 

نـــتَحمـــا مي 
 

 

ــي ــتُ ُأنْســ  لَبِســ
ــي  ــاءتْ نَفْسـ  َأضـ
 فَنُـــور الشَّـــمسِ  

 

   ــزِين ــواب الْحـ ــتُ َأثْـ  خَلَعـ
 ـــن ــاحِ الْجبِيـ ــدحِ وضـ  بِمـ

   نُــورِ الــد ــنرِ مــدالْبوين 
 

 ــوم  نُجـــــ
 

ــام  أن الَ همــ
 ــنَن لَى الْمــو م 

 

 اَْألفْــــــالَك 
 

ــي ــر علـ  غَيـ
ـــــــارقَه 

 

 ذَاك ــم  تَعلَـــ
 

 اَْألفْضـــــِل
ــــــالَكاَْألم 

 

  اَْألنَـــام لْـــمع 
 

 ــن ســى اْلح  َأبِ
 

 

 ــز ــك َأعــ  )٢(ملْــ
 ــز ــم تَبتَــ  )٣(وكَــ

ــز ــم يهتَــ  )٤(وكَــ
 

ــك والْ   ــاز الْمماِلـ ــاحـ  برايـ
ـــا    ايبس ــن ا مايــر الس ــه  لَ
ــا   ــا والْعطَايـ ــوم الْمنَايـ  يـ

 

 
 
 

  

 .، وكذلك في بعض األقفال" مفعولن"في األبيات بدال من " فعولن"تدخل  )١(
 ".                                   أغر: "في دار الطراز  )٢(
 ".                 يبتر: "السابق  )٣(
 ".يهتر: "السابق  )٤(

 كَـــــــرِيم 
ـــاماِْإلنْع ـــنم 
نــب ــد الْجـ  قَـ

 

 ــاك  الَ ينْســـ
 مثْـــُل الْـــوِلي
ارــو  َأنْـــــ

 

  اكــر الْع مــو ي 
ــوِِلي ــي الْ يحي 
ــالَك  )١(وَأحــ

 

 امفُ دــــيالسو 
 َأن ــدعب ــنم 

 
 

  ـــتُورسَأخَـــذْتُ د 
ــذُور ــي معــ  وِإنِّــ
ورــر ــي مسـ  )٢(وِإنِّـ

 

 منْـــه بِعـــودي ِللنَّســـيب   
ــبِ   ــدح غَرِي م ــن تُ عــز جع 

ــدحِ  ــي م ــتُ ف ــبِ) ٣(ِإذْ قُلْ  الحبِي
 

ــــا رِيــــمي 
الَ كَــــــالَمو 
 ــنــو ثَموحر 

 

  اكــر ــا نَـ  مـ
ــِل  الَ تَبخَــــ
ـــــــار٤(ج( 

 

 ـــذَا بِـــذَاكه 
 بِالْعســــــِل
ـــالَكـــا َأحم 

 

 ــالَم ــالَ سـ  فَـ
نزو ــن م ــن ع 

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )١٤( 
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 )البسيط (  
 َأوقد لَنَـا النَّـار فـي اَْألكْـوابِ    

 

  هــزالْم اتــرــي ثَمتَننَج٦(و(
 

 

ــرِقَ  ــمْ )٥(ِلتحـ  الهـ
 

 الْفَـــمنِ ويــالْع  بِـ
 

 

ــدي ــا عنْ يمالْح ــم طَع ــاب ــا طَ م 
  درو ــن ــتْ مـ ــةٌ خُلقَـ  مليحـ

 

   ــد ــن خَـ ــرتْ مـ  ِإالّ ِألن عصـ
و ــد ــم الْعقَـ ــن عـ ــا ابـ  ثَغْرهـ

 

 
 

  

 .  ترتب أسماط القفل في دار الطراز مختلف )١(
 ".          مغرور: "في سجع الورق  )٢(
 ".         عتب: "السابق  )٣(
 ".خُنْار: "في سجع الورق  )٤(

 .٢/١٠٠: ، وسجع الورق  ٩٩: وهي في دار الطراز  (*)
 ". اِلهزة والمزة: "في سجع الورق  )٦(".                           نحرقل: "في دار الطراز  )٥(

 
 
 
 
 
 
 

 من الحسنِ فـي جِلْبـابِ   )١(تَزهو
    هزا طَـرشَّـوو الْخُلْـد نَّـةفي ج 

 

 ْــم ــرزِ الْكُــ  مطَــ
ــم ــاء معلَــ  فَجــ

 

 

 الْحــب مــا زاَل حلْــوا مــرا   
ــا الَ  ــي الْحشَ ف ــه حرِيا جــر بي 

 

ــرا    س ــد ــا قَ افَ مــع َأض ــاء َأس 
 وربـــه ذُو جفُـــونٍ عبـــرى  

 

ــرامِ ولَْأللْبـــابِ   ــا لَلْغَـ  يـ
   هــزالْع ــدعالــذُّلَّ ب َأذَاقَــه 

 

  مــي ــا لَلْمتَــ  يــ
 كَّـــمحشْـــقٌ مع 

 

 

ــو ــا يجفُ بِيبــكُو ح ــان يشْ ــن كَ م 
 مـــن خُلْقـــه َأنَّـــه الَ يهفُـــو

 

ــفُو    صي ــإلْف ــرِي بِ هتُ دــكَر  شَ
 َأشْــكُره حــين يشْــكُو اِْإللْــفُ   

 

ــرابِ   ــي اَْألع ف ــر ــي كُثَي  قَلْبِ
هــزــى عكبيو شْــكُواَل يــاز٢(م( 

 

  مــد ــا تَقَــ  فيمــ
 مــد ــى ال ــى بكَ  حتَّ

 

 

  ــالَه ــا َأحـ ــي مـ ــه عيشـ  ِللَّـ
ــو ى ِإالَّ هرــو ــالَحِ الْ ــي م ــا ف م 

 

    اهــوي َأهبِيبِــي الَّــذح انْظُــر 
   ـــقَاهي َأسيــقُ الَّــذحكَــذَا الر 

 

ــابِ  باَْألح ــع ــابِ م بالْح نــي ب 
   هـزمر ـنم ي بِـهفِلطَر كَم٤(و( 

 

ــقَى  ــم )٣(َأشْـ  وَأنْعـ
ــم ــه كَـ ــم لَـ  وكَـ

 

 

 لَم َأنْس يوما مضـى مـن عمـرِي   
ــي َأمــ   ــى ِل قَضي ونــر سرِيو 

 

ــدرِي   ــي ب ــي وواف ــي ِل ــه وف  في
ــكْرِ ــن طَـــربٍ وسـ  فَقُلْـــتُ مـ

 

  )٥(ِلم الَ تُهنُّـونِ يـا صحابِــي   
 هــز ــتُ الْح ــذي حلَلْ ي هــد بِي 

 

   ــم ــا تَ م ــم ــد تَ  قَ
 ــم ــرى تَ وِاشْ الَ ج 

 

 
  



 الموشحاتدیوان 

 

 .             ال كثير مع عزةويقصد ح )٢(".                                 تبدو: "السابق  )١(
 ".ألهو: "في سجع الورق  )٣(
 ".       منزه: "في سجع الورق  )٤(
 ".لم تهنونى يا أصحابى: "في سجع الورق  )٥(

 
 : (*) وقال أيضاً

 )١٥( 
 )المقتضب + الرجز (  

ــبح ــهب تَسـ  )١(شُـ
 

 لَــحالْكُــلِّ َأم ــنرِي مــدبو 
 

 

ــمِ   ــْل ِلالَِّئـ  قُـ
 ْل ِللْهـــاِئمِهـــ

ـــي ــتَ ظَاِلم  َأنْ
 

 َأكَّــدتَ بِــذَا النَّهــىِ ذَا الْجــوى    
ــوى  ــي الْه ــقْمِ ف ى الســو س ءــر ب 
ــوى   ــي ِإذَا ارتَ يلـــي غَل ــي نَه ف 

 

 حتُقَــــب كَــــم 
 

  ــح نْصــَل ي ــشُّ وِإن قي  تَغُ
 

 

ـــي بِالَّت ــع  ادفَ
 ودع غُلَّتــــي
ـــي قْلَتــى م  َأبكَ

 

 تْــــرك كَــــالَم الْمفَنِّــــد  وا 
  رِدــو ــرِ مـ ــى خَيـ ــم علَـ  تَحـ
 وابتَــــز منِّــــي تَجلُّــــدي  

 

 ـــح ــي يسنَـ  ظَبـ
 

   حـرسم ـبشَا الصي حف لَه 
 

 

 نَار فـي الْحشَـا   
ــا ــقي فَشَ شعو 
ــا ـــي رشَ انبس 

 

 تُحــــس لَهِيبـــــا والَ تُــــرى 
 د ــه ــن الَ بِـ ــقَ مـ ــم يبـ  رىفَلَـ

ــرى  ــد الْكَـ ــه بعـ ــوح بِفيـ  يفُـ
 

ــنْفَح ــك يــ  مســ
 

 فْــــتَحي ــــهيبِخَد دروو 
 

 

ــى ــوُل الَّلَم سعم 
 حمى مـا حمـى  
ــا ــا ربمـ  ويـ

 

  ــب ــبِ َأطْيـ ــن الطِّيـ ــاه مـ  لَمـ
 ــب ــو ينْهــ ــن ورده وهــ  مــ
 بــر ــاالً ويقْــ ــدنُو وِصــ  يــ

 

 ــح ــم يجمــ  ثُــ
 

 ــو اوِي فَهــد ٢(ي( حــر جوي 
 

 

  

 .     ٢/٩٥: ، وسجع الورق  ١٠١: وهي في دار الطراز  (*)
 ".يدارى: "في سجع الورق  )٢(".                                تسنح: "في سجع الورق  )١(

 احر ــم ــى ثُ  َأتَ
 احـتَررِي اسغَيو 
  نَـاحج ـنْل مفَه 

 

ــتُ   ــذْرِي ِإن همــ ــينفَعــ  بــ
 ــن ــيس تُمكــ ــي لَــ  وراحتــ
ــوا ــوم لَـــم يحزنُـ  ِإن قُلْـــتُ ِلقَـ
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ــتحوا  اس مــو ــا قَ ي 
 

ــوا  حفْرتــي و ــروح حبِيبِ ي 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )١٦( 
 )البسيط (  

 ـــك فَات نــات ــي فَ  بِ
 ـــاِئمالْهـــفَ بفَكَي 

 

  ــك ــنه هاتـ  بِحسـ
ـــا الَِئـــمبِـــاِهللا ي 

 

  ــتْر ــيسـ  الْخَلـ
ــذِل  الَ تَعـــــ

 

 

 ِإياك عـن لَـومي  
  ــن ع ــب تُضاعو
ــومي  نَــــــ
 قُتلْــتُ يــا قَــومي

 

 ــد جــيتُ بِالْو ضر 
ــهدي ــي س تاحرو 
 ــا الْهِنْــدالَ بِظُب 

 

ـــنَا  ــع الضـ  مـ
 مــــع الْعنَــــا
 والَ الْقَنَـــــــا

 

ــك ـــا ذَِلــ  وِإنَّمــ
 ــارِم ـــرٍ ع نَاظ ــن م 

 

 باتـــك بِباتــــرٍ 
ــارِم ــلُّ كَالصـ  يسـ

 

 ِلألجــــــــل  
 مـــن كَحـــلِ 

 

 

 معـــذِّب الْقَلْـــبِ 
 ابرز مـن الْحجـبِ  
 حسبك َأو حسـبِي 

 

    ـكلُطْف ـعـلَّ مج قَد 
ــك ــى ِإلْف ــر علَ بواع 
 كـفصي وتُ فرح قَد 

 

 اكـــوه خَطْـــب 
 اكــر ــى يـ  حتَّـ
 ــالَك ــي حـ  وفـ

 

ــةَ  ــا فتْنَ ي ــك النَّاس 
 ــم ــرك اْلباسـ  وثَغْـ

 

 ــك َأنْفَاس ــب ــْل طي ه 
  ــم ِلآلث ــاد ــْل ج ه 

 

 ِللْمنْـــــــدِل 
ــِل  بِالسلْســــ

 

 

 وصــلْتُ ِللْعلْيــا 
 

 وزاَل مــا كَانَــا  
 

 ــوس ــلِّ ب ــن كُ م 
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 الموشحاتدیوان 

 

 

 وجدتُ ِلـي محيـا  
تــفَر ــدنيا )١(َأشْ  ال

 

ــلْطَانَا   تُ ســد جو 
 بِوجِـــه موالَنَـــا

 

  ــوس ــي النُّفُ يحي 
ـــوسبالع ـــدعب 

 

 ـــك ــا ماِل ــا لَه مو 
ــاِلم ــك العــ  الْملــ

 

  كــام ــا س ــا لَه مو 
  ـــم ــاِئم الْقَاِئ الصو 

 

ــي   ــر علـ  غَيـ
ــِل  اَْألفْضـــــ

 

 

 اُهللا قَــد َأرســْل  
ــْل بِاَألفْض يهــم سي 
 عـــدوه يجهـــْل

 

 اهلَنَـــا َأو نْـــهم 
  اهـمـا سمبر نم 
 ــنَاه ــن يشْ م َألن 

 

 يحيـــي الْهـــدى 
ــدى  ــر النَّـ  بحـ
ــدى  ــن الْعـ  مـ

 

ــك ــيفه هاِلــ  بِســ
ــــمقَاص ــــهأسبو 

 

 ـِك  ورمحـــه سالـــ
 كْـــرِهذوـــازِمه 

 

ــلِ   ــي الْبطَـ  فـ
ــِل  ِللْجحفَـــــ

 

 

ــرحالْب ــوه لْــكم 
 رــد ــه الْبـ  وِإنَّـ
رهالـــد عتَشَـــي 

 

 جارٍ علَى اَْألمـوالْ  
 يجلُو دجى اَألهواْل
 فيه ِإلَـى َأن قَـالْ  

 

 احـــمنْـــه السم 
ــُل ــباح )٢(مثْ الص 

احــر ــوالً صـ  قَـ
 

  ــا َأنَــا بِالْفَــارِك م 
اِلــــمبِالس ســي  ولَـ

 

 ــارِك ــتُ بِالتَّـ  ولسـ
ــــمبِالْغَان سلَـــيو 

 

 والَ علــــــي 
ـِي ــ  )٣(اًْألزلـــ

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )١٧( 
 )الهزج + البسيط (  

ــاس ــيم اْلكَـ ــب نَسـ  هـ
 ــاس ــا َأنْفَـ ــا طيبهـ  يـ
ــنِ اْآلس ــْل ِلغُصــ  فَقُــ

 

 ــد ــة النَّــــ  كَنَكْهــــ
ـ    دمـــن جنَّـــة الْخُلْــ

 يشْربهـــــا عنْــــدي 
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  ــاس ــديثَ النَّــ ــس حــ  وانْــ
 

 ْل تَـذْكُرها ويهف 
 بِـــالَ شَيــــنِ

 

  ــْل تَشْكُـــرهو 
 راخي )١(وعيشُنَا

 

 ْــر ــا سـ  زمانًـ
 )٢(وحكْمي ماضي

 

  ْــر ــرا مـ  ودهـ
 حتَّى علَى الشَّمسِ

 

 

ــراقْ   ــن اِْإلشْ م ســم  شَ
ــاقْ  ــيرت الْعشَّــ  صــ
ــبِح الْمشْتَــــاقْ   ويصـ

 

ـــسِ  ـــزُأ بِالشَّمــ  تَهــ
 بِـــاْلهم فـــي لَـــبسِ  

 ــا ي ــا كَمـ ــيمنْهـ  مسـ
 

ـَراقْ ــ ــف بِاَْألفْـــــ  فَكَيـــــ
 

روا اَْألحهفطَر نم 
ــينِ  وِللْحــــ

 

 ــر ــم حيـ  فَكَـ
 )٣(يرمى بأجواخ

 

  ــكَر َأس ــم  وكَ
 )٤(ِإلَى َأغْراضي

 

   ـــرهَأس كَــمو 
 من َأنْفَسِ اَْألنْـسِ 

 

 

ــي ــن حزنـ ــه عـ  الَ تَنْـ
ــي  ــبا عنِّـ ــَأى الصـ  نَـ

ــي    ــتُ ف ــد كُنْ ــنِقَ َأم 
 

ـــا   الَ َأقْبـــــُل النَّهيـــ
ــا   ــه رعيـ ـــا لَـ  سقْيـ
ــدنْيا   ــي الـ ــتُ فـ  وكُنْـ

 

ــدنِ  ــي عـــ ــي جنَّتَـــ  فـــ
 

ــر  ومــورِدي َأكْثَ
 بِـــالَ َأيـــنِ 

 

  ثَرــو ــن الكَ م 
 وعشُّ َأفْراحـي 

 

 ثَـــرـــا َأومو 
 )٥(على َأربـاضِ 

 

  ـــرسي فَقَـــد 
ــدسِ ــرة القُ  حظي

 

 

ــا  ــرِي مـ ــندهـ  َأحسـ
ـــــكَنالمس ـــــرغَيو 
 َأن ــو ــه لَـــ  فَلَيتَـــ

 

ــالَ  ــرقَ اَألهـــ  ِإن فَـــ
ــص الظِّـــــالَ   وقَلَّـــ
 خَلّــــى ولَــــو خــــالَّ

 

 نــــــــزـــــــف ال َأحفَكي 
 

  ـرغَي قَد رهوالد 
 

  ـــرغَب قَـــدو 
 

 رــد ــد كَـ  وقَـ
 

  رــد ــه قَــ  بِــ
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 الموشحاتدیوان 

 

 

ــينِ ــن الْبـ  مـ
 

 عدمتُ أشـياخي  
 

ــي راضِ   تَران
 

 فْسىإن عشْت عن نَ 
 

 

 ــوب ــك المعتُــ  زمانُــ
 ــذُب ــرك المكــ  وغيــ
  ــوب ــن المطلُ ــأْل ع  فَاس

 

ــذَّالْ   ــى العـ ــا علـ  َأعيـ
 هـــذَا عنَـــاء طـــالْ  
ــالْ   ــد ق ــن قَ ــمع لم واس 

 

 

المحبــــــــوب ــــــــددهي 
 

 ـرباِهللا عليك اهج 
 علــى عينــي 

 

 رــد ــن واغ  وخُ
 ال بد ِلي يا خي

 

 وال تنْظُـــــر 
 نروح للقاضـي 

 

 وال تَحــر  ضـــ
فــي  )١(يجعلــك

 جنســـــــي
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )١٨( 
 )مجزوء الخفيف (  

 َأضـــــرم الطَّيـــــفُ بالزيـــــارةْ  
هشَـــــــا نَـــــــارـــــــي الْحف 

 

 

  ــَؤاد ــي الْفُـ ــار فـ ــرم النَّـ  َأضـ
   ـــادص شَـــفَّ قَلْـــب لَقَـــدو 

 

  ـــاد ــرفَ بِالسهــ ــا الطَّــ  وحشَــ
 ــاد ــى الْبِعـــــ  ِإذْ رآه علَـــــ

 

ــنًا ــاره  غُصــــ ــه جلَّنَــــ  فيــــ
 هــــــــــارمقَ جفَــــــــــو 

 

 

بِيـــــبر ني شَـــــادشَـــــفَّن 
ــب ـــع مجِيـــ ــدا مانـــ  َأبـــ

 

   ــب ــن مرِيـــ ــه آمـــ  طَرفُـــ
   بِيـــبذَا ح ـــدعِلـــي ب ـــوهو 
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ــار  هوَأحاديـــــــــثُ ذى الْعيــــــ
 هـــاَر ــه سيــــــــ  عنْــــــــ

 

 

شْـــبِهـــي اَألنَـــامِ مف ـــا لَـــهم 
 بِــــــهالََل قُرى زوِإذْ تَــــــر 

 

  ــه ــن محبـ ــذَْل عـ ــرِف الْعـ  فَاصـ
 ــه ــيِ حبـــ ــى بِحلْـــ  وتَحلَّـــ

 

 هـــار ــى ِإذْ رَأى شعـــــ  واكْتَســـــ
 هـــار ــه َأشْعــــــــ  فيــــــــ

 

 

تُــــكرخَس قَـــدحـــيِ وَأنْـــتَ رِب 
ــكواردد اْ ــر ِإن أمرتُــــ  َألمــــ

 

 تُكــذَر  تـــــه دالَالً فَقَـــــد عـــ
 ــك ــذْر ِإن نَظَرتُــ ــط الْعــ  وابســ

 

 هارــد ــم الْمــــ ــذَا اَْألنْجــــ  فَكَــــ
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 هــار ــك نَظَّـــــــــ  لَـــــــــ
 

 

ـــا  ــع عشْقَـ ــتَ الْجميـ ــد قَتَلْـ  قَـ
ــا  ــون خُلْقَــ ــذْتَ المجــ  واتَّخَــ

 

ــا   ــوب رِقَّـــ ــتَ الْقُلُـــ  وملَكْـــ
ــ ــد قُلْــ ــاولَقَــ ــك حقَّــ  تُ فيــ

 

  هـَزار  أصـــــبِي َأنْـــــتَ بِالهِـــــ
هــار ـــلب الحــــــــ  تَقــــــــ

 

 

 : (*) وقال أيضاً
)١٩( 
 )المجتث + المقتضب (  

 بِنْـــتُ الكَـــرمِ  
 

 ــــيسســــا حلَه 
 

 النُّفُوس عتْهمس قَـد 
 

 

 منْـــه نَفْســـي 
ــي  سرــذَا ع ه 

 

 هــر َأم عــم تَس 
ــرةْ تُ ســرِب  شَ

 

 ُأم ــَأن ــيبِ س 
ــي ســي ح َأذْك 

 

ــرب خَمــرةْ    َأشْ
 منْهـــا بِجمـــرةْ
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 علَـــى رسمــــي

 

  وســر ــى عـ  تُجلَـ
 

   كُُئـوس ـابا الثِّيلَه 
 

 

 يصـفي ذهنـي 
نُأخْـــتُ الـــد 

 

 يجرِي ُأمـورِي  
ــرورِ  ُأم الســ

 

ــى ا  ــنِعلَ سلْح 
ــي نزــو ح  َأجلُ

 

ــورِ   الْخُم بــر  شُ
ــورِ  ــا بِنُـ  منْهـ

 

ــي  ــدي نَجمـ  يبـ
 

 وســم ــا الشُّـ  منْهـ
 

  ـيسانٍ تَمب انبقُض 
 

 

ــمي  ســي ق فو 
ـــــــملضفَل 

 

  ــالَم ــنْهم غُ م 
 امــو ــه الْقَ  منْ

 

 َأضنَى جِسـمي  
ــم  وِللشَّــــ

 

 امــر ــه الْغَـ  فيـ
شَــــــامي درو 

 

ـــمِ  وِللَّـثْـــــ
 

 ــيس ــد نَفــ  عقْــ
 

   بِـيسح ـهلَيي علَثْم 
 

 

ـِع ــ ــن شَائ حس 
 ـــع امــْل س فَه 

 

 محي وقَاتــل  
 ما َأنَـا قَاِئــلْ  

 

 ــعاســذْرِي وع 
ــاِئع ــى طَ سَأم 

 

 عنْــد الْعــواذلْ  
ــازِلْ  ــلَّ نَـ  وظَـ

 

ــي  ــى حكْمـ  علَـ
 

 ــيس ــي َأنــ  ظَبــ
 

  ـريالْهِز لَه فَـرِيس 
 

 

 ظَبـــي َألْمـــى
ــا  ــو الظَّلْم  تَجلُ

 

  ـــاهــي لَمرِي 
 ــنَاهس نْــهم 

 

ــا  ــدر تَمـ  بـ
ــا  غَنَّـــى لَمـ

 

 ــالَه ــو حـ  تَحلُـ
 ــتُ فَـــاه  قَبلْـ

 

ــي ــْل فَمــ  َأكَــ
 

ــو    ــا يبوسـ  ممـ
 

 ذي النَّفَقَةْ من غَيرِ كيسو 
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٢٠( 
 )المديد (  

ماسجِيزَل الْوعِ الْقَو 
 

  شْـتَهِيكقَلْبِي ي ِإن 
 

 وَأبِيع كُلَّ ما عنْدي 
 

 ـــك  واشْتَرِيــ
 



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــوى   ا َأهــد ــي َأب انــا َأر م 
ــوى ــر والنَّجــ  وَأرد الســ

 

 ـــــــيحلِإالَّ م 
ــيح  مـــن النَّصـ

 
 

  

ين أبو الفتح عثمان بن صالح الدين األيـوبي ،  ، ومدح بها العزيز عماد الد ٢/٦٩: وهي في سجع الورق  (*)
 .هـ٥٩٥هـ ، وظل حتى وفاته سنة ٥٨٥ولَّي مصر بعد وفاة أبيه سنة 

 

 وُأبِــيح الشَّــادن اَألحــوى  
ــكْوى ــي الشَّ  َأن مــن قَــوى ِل

 

  ــتَبِيح ــا يسـ  مـ
ــــــحتَريسِلي 

 

 تَجِيــزفََأنَا الَ َأس 
 

  َأشْـتَكي ا َأندَأبك 
 

 نَّةَ الْخُلْدا جكَذَا يو 
 

 ــك ــتُّ في م ــو  لَ
 

 

 ِإن هــذَا الْعشْــقَ مــن كَســبِي
  ــب ــى الْح ــدع ِإلَ ــى ي  فَمتَ
ــبِي  ــه الْمصـ ــم بِذُلِّـ  َأيهـ
ــي   ــاركُوا قَلْبِ ــم َأن شَ  الَ تَلُ

 

 ــبِه  وكَســـــ
ــه  ُألَبـــــــ
 ـــبِهصي لَـــم 
ــــهبــــي حف 

 

 لْعزِيـز ِإن موالَنَا ا
 

  بِالَ شَـرِيك هدحو 
 

 دبكَالْع حبَأص لَهو 
 

  ــك ــلُّ مليـ  كُـ
 

 

ــى   ــه يبقَ ــزا ملْكُ ــا عزِي ي 
ــرقَا ــتَ الْغَــرب والشَّ ــد ملَكْ  قَ
 وعلقْــتَ العــروةَ الــوثْقَى  
 فَنَشَــرتَ الْعــدَل والرزقَــا  

 

 ــاد ــالَ نَفَــ  بِــ
 ــبِالَد ــن الـ  مـ

الر ــن ــادمـ  شَـ
ــاد ــى الْعبـ  علَـ

 

 يـزا تُحنْيَأنْتَ بِالد 
 

 ــك ــا ِلمعتَفي مكَر 
 

 دجي الْمف بَأتْع فَلَقَد 
 

  يــكقْتَفي ــنم 
 

 

ـِر ــك الْقَاهــ بَِأس ــنــا م بجع 
  ــر ــا آخ منْهم ــيء ــا ِلشَ م 
 ـــر اتالْب كفــي ــي س اضبِمو 
ــه نَاصــ   ــا لَ م ــك  ررب ملْ

 

ــدى    ــع النَّـ  مـ
 والَ مــــــدى
ــدى ــنِ الْهـ  عـ
ــدى ــى اْلعـ  علَـ

 

رِيزنٍ حصي حف ارص 
 

  تَجِيـكرنًا ِإذْ يآم 
 

 ورَأى من نَصلك الْهِنْدي 
 

 َأبِيك رنَص 
 

 

ــو  ــالَمِ ِإالَّ ه ــي الْع ف ســي  لَ
اهضِ َأشْــــباَْألر لُــــوكفَم 
ــن رعايـــ  ــا مـ  اهورَأينَـ

اِْإللْـــــفُ فَغنَّـــــاه هارز 
 

  ــيد ــك رشـ  ملْـ
ــد ــو الْفَرِيـ  وهـ
 ــد ــبا عميـ  صـ
ــيد ــد النَّشـ  بعـ

 

 بخداي ورمخيـز 
 

 قال نمضي ونجيك 
 

 تومراكش جي أي مردى 
 

 )١(عملت بيـك  
 

 : (*) وقال أيضاً
 )٢١( 
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 )المنسرج (  
 متّــــــى يــــــواتي
 وكَيـــــفَ يـــــأتي 
ــداتي  ويــــــا هــــ

 يــــــاةمــــــاء الح
 

ــقْما   ــي سـ ــن َأذَابنـ  مـ
ــا   ــه نَجمـ ــن راَيتُـ  مـ
ــما   ــي اس ــلَلْتُ ف ــد ض  ق
 فــي فَــمٍ لَهــا َألْمــى   

 

 ِلي مهجةٌ حاِئمـةْ 
 

 دروالم على ذلك 
 

 في كوثرِ الخُلْد ال شك 
 

 شفاء ألغراضِ 
 

 

ــومي   ــوُل حـ ــا طُـ  يـ
ــومي  وذُلُّ قَـــــــــ
ــومي  ــب نَـــ  تَحجـــ
ــومٍ  ــلِّ يــ ــي كُــ  فــ

 

ــبوبةْ  ــران مشــ  والنِّيــ
 ِإذْ عشــــقْتُ محبوبــــةْ
 وتَبِيــــتُ محجوبــــةْ 
ــةْ  ــلَّ ُأعجوبــ  َأرى كُــ

 

 على األوجه الناعمةْ
 

 درو نغَالِئٌل م 
 

 لَكنَّها خَشَنَتْ عنْـدي  
 

 بصد وإعـراضِ  
 

 

ـــا   ال َأشْتَكيهــــــــ
ـــا ــْل َأشْتَهِيهـــ  بـــ
ـــا  وَأشْتَريهــــــــ

 ـــاُأالم  فيهـــــــــ
 

 وهــى ِلــيس تشْــكيني    
 وهـــى لَـــيس تُـــدنيني
ــي ــع دينـ ـــي مـ  بِماِلـ
 والمــــالم يغْرِينــــي 

 

 َأسرفْت يـا الًَِئمـةْ  
 

 واللوم ال يجدي 
 

 دهتْ عنَقَض ِإنإنِّي و 
 

 بها غَير معتَاضِ 
 

 

  

 .١/١٦٢: وهي في سجع الورق  (*)
 :ة ومعناها باللغة العربية الخرجة فارسي )١(

 باهللا ال تقم           قال نمضـي ونجيـك          أنـت تقتلنـي فمـاذا أيهـا الرجـل        عملـت بـك         
 



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــي  ــم ذا التَّجنِّـــ  كَـــ
 كـــــم ذا التَّمنــــــي
 َأســــــْأت ظَنِّــــــي
 علمــــــت َأنّــــــي

 

 يـــا شَـــقيقَةَ الشَّـــمسِ 
ــنَّفْسِ  ــواطر الـ ــا خَـ  يـ
ــي حدســي   ــأتُ ف  وأخط
ــبسِ  ــي لَ تُ فحــب َأص ــد  قَ

 

هي ظَاِلمتمحبوب 
 

 تَجني وتَستَعدى 
 

 كلُّ الورى ِإالَّ َأنَا وحدي 
 

 بِما حكَمتْ راضِ 
 

 

 تُــــــرى قَرِينَــــــةْ
 إلَــــــي ضــــــنينَةْ
 لــــــوت ديونُــــــةْ
ــةْ  قَاضـــــي المدينَـــ

 

ــتْ   ــد حال ــاِل قَ ــي الح وف 
ــتْ  ــد مالَ ــف قَ ــنِ اِإللْ ع 

عــالَتْ و ــد صـ ــه قـ  لَيـ
ــتْ  ــاَل ِإذْ قَالَـ ــا قَـ  لَهـ

 

 جا ذَا وأنَا نَايمةْ
 

 سرقْ بوسةْ في خَدي 
 

 ِّي عليه بوسـتُه ردي  رد 
 

 بِذَا حكَمِ القاضي 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٢٢( 
 )المستطيل + المتقارب (  

ــالذْ  ــير الَّ ص ــن م كيــد ــي خَ ف 
 رةَ الْـــواشْودع ذَا فَيـــا حيـــ

 

 ن )١(شَـــــابيـــــماسالي 
 ــين ـــرِ الْمبِـ ــن ذَا السحـ  مـ

 

 

ــيم ــم الَ َأهـ ــيم وِلـ  َأهـ
ــالَالً ٢(ه( ــم ــَل رِي ــد قي  وق

ـــيمقم ـــهلَيـــي عامغَر 
 

  ْدا ِلــي الَ َأومو 
  ـدقَـالُوا َأس قَدو 
  ـدسج يـهِلى فو 

 

  

 .٢/٩١: ، وسجع الورق  ٩) خ(صوص الفصوص ، وف ١٣٥: وهي في دار الطراز (*) 
 ".                         ثياب: "في سجع الورق  )١(
 ".غزاال: "في الفصوص  )٢(

  ادــد ــي بِبِغْـ ــر وقَلْبِـ  بِمصـ
ــاشْ ع ــم ــدا وكَ جــاتَ وم ــم  فَكَ

 

  ــرِين ــي عـ ــيِ فـ ــع ظَبـ  مـ
  ـــينطَنحٍ وـــمـــي س١(ف( 

 

 

ــك بِ ــتُ في بــرِيتَغَر ص٢(م( 
 )٥(إال لصـدري  )٤(وما صرتُ

ــك  ــاك ِإنِّ ــرِي )٦(ِللُقْي  بِفكْ
 

  ــاك ــذْ َأخْفَ ــْل )٣(م  الرحي
 ولَكـــــن الَ ســـــبيْل
ــلْ   ــي قَتيـ ــى َأنِّـ  علَـ

 

 بِســــهمٍ ِللَحظــــك نَفَّــــاذْ
ــاشْ  ــنك بطَّـ ــْأسٍ لحسـ  وبـ

 

 ينارِعــد ــبسِ الــــ  ِللُــــ
 يــــــنالطَّاِئع ـــــكبِنُس 

 

 

ــه فَ ي ِإلَيقــو ــوَل شَ ــا طُ ي 
  ــه لَيع ــون ــاذَا يكُ م٨(و( 

ــا همـــي  ــه )٧(ويـ  علَيـ
  ــه ــي ِإِلي ــرى بِ ُأس ــو  لَ
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بــر ــفَيه )٩(َألشْ ــن مرشَ م 
 

 ــه ــن يديـ ــقَى مـ  وُأسـ
 

ــاذْ   ع ــم ــدنِ كَ ــن ال ــالَفًا م س 
 في طَاسٍ مـن التِّبـرِ كَـم طَـاشْ    

 

 ينبِهــــا الْقَلْــــب الْحــــزِ 
ــــينصقْــــُل الرــــا الْعبِه 

 

 

  ومـــرحَألنِّــي م ــومَأح 
 ــوم حرــي م ــن حبِيب سحو 
ظْلُــــوماِهللا ِإنِّــــي موو 

 

 ــوم ــن يحـ ــي مـ  ومثْلـ
 ــوم ــب رحـ ــي قَلْـ  وِلـ

ــوبِي ــوم )١٠(ومحبـ  ظَلُـ
 

ــاذْ  ــو شَ ــي بنُ ظُلْم نَعمــي ١١(س( 
ــهمٍ ــا بَِأس ١٢(َأم( ــر َأع ــز اشْه 

 

 يـــــــنالَمالع لُــــــوكم 
ـــن ــارِ الظَّاِلميــــ  ديــــ

 

 
  

 ".أحفاك: "في دار الطراز  )٣(".         بمصر: "السابق  )٢(".               وضنين: "في سجع الورق  )١(
 ".إال: "في سجع الورق  )٦(".         لصدر: "السابق  )٥(".                 سرت: "في سجع الورق  )٤(
 ".يا فرط همي: "، وفي الفصوص " ممي: "في دار الطراز  )٧(
 ".مجنوني: "في دار الطراز  )١٠(".        ألنهمل: "السابق  )٩(".                     لديه: "في الفصوص  )٨(
 .١٣٦: من الملوك األيوبيين نسبة إلى جدهم شاذي بن مروان ، هامش دار الطراز  )١١(
 ".باسم هد": في الفصوص  )١٢(

 

 وخَــود كَمــا شــْئتَ طفْلَــةْ
ــةْ ــون خُلَّــ  َأرادتْ تَكُــ
ــةْ  ــه قُبلَ ــتْ منْ ــا جنَ فَلَم 

 

 كَغُصــــــنٍ مــــــاِئسِ  
ــانسِ ــيٍ كـــــ  ِلظَبـــــ
ــي ــدتْ بِالْفَارِســــ  شَــــ

 

ــن داذ  ــه بم ــي بوس ــتي ك  دانس
ــاش  ــن ب ــت م ــواي دس  أوار ك

 

ــترين   ــا انكســــ  دهــــ
 )١(ببوســـته مـــم شـــين  

 

 : (*) وقال أيضاً 
 )٢٣( 
 )المنسرج (  

ــا تُفيــد عســى ــا قَلَّم عســى وي 
 من قد كَلفْـتُ بـه   )٢(مذْ بان عني

 

 َأرى ِلنَفسـي مـن الهـوى نَفَســا    
  ــه ــي تَقَلُّبِ ف ــج ــد لَ ــي قَ  قَلْبِ

 

 وبِي أذَى         شوق عاتي
 

  شَـات مي          يوعمدوم 
 

 

ــو وال اللَّه كــر ــداالَ ًأتْ ى َأبــو ه 
  عـتُ أسـتَمْل فَلَسذْئتَ فَاعش ٣(ِإن(  

 

 وِإن أطلــتَ الغَــرام والفَنَـــدا   
 ــع امِ ُأتَّبــر ــي الغَ ــذي ف ــا ال  َأنَ

 

ــباباتي تَــذَى          صوتُح 
 

ــاداتي  ي          وععــد  وبِ
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 :والخرجة في سجع الورق  )١(
 
 
 
 

 
 

 .٢/٩٢: هامش سجع الورق 
: ، وسجع الورق  ١/١٨٧: ، وفوات الوفيات  ٩/١٧٨: ، والوافي  ١/٥٩: وهي في أعيان العصر  (*)

 .٢/٤٠٧: ، والمنهل الصافي  ١/٢٩١
 ".استمح: "في المنهل الصافي  )٣(.                          ساقط من سجع الورق )٢(

     شَـرـاِل الَ بمـي الجف لَـكبِـي م 
ــه ال ــن في سحــةُي ــوع والولَ  ول

 

ــَل    ــم ِإن قي ــر : يظْلَ قَم ــه  ِإنَّ
  ــه ــي َأن ُأذلَّ لَ ــي ف ــز قَلْبِ وع 

 

ذَا        ِلمني حي  )١(خَدـْأتي 
 

 ويرتَعي           حشَاشَـاتي  
 

 

 لَســـتُ َأذُم الزمـــان معتَـــديا
ــمِ ــي نع ــة وف مــي نَع ــتُ ف  وظَلْ

 

ـ    قَطَع قَـد ـا  كَملْتَهيم ـانمتُ الز 
ــي  فَمرِي وــاظ ــمعي ونَ ــذُّ س  يلْتَ

 

 وال قَذَى         في كَاسـاتي 
 

  نَّـاتي الجي         فتَعرمو 
 

 

ــالفَتي  ــا مخَـ ــادة دينُهـ  وغَـ
ــمعها  ــتُ اس لَسني وــتَبِي تَس٢(و( 

 

 والَ تَرى فـي الهـوى محـالَفَتي    
 :يخـدعها   )٣(عسـاه فقلتُ قَـوالً  

 

 ما هو كَذا       يـاَ مـوالَتي  
 

 )٤(اجري معي      في مْأواتي 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

)٢٤( 
 )المديد + الوافر (  

ــدنِ ع ــات ــن جنَّ م ــر ــزاٌل فَ  غَ
ــي    ــِل منِّ ــذًا ِللْعقْ ــى آخ  وولَّ

 

ــنِ   قَ غُصــو ــم فَ ت رــد ى بــد َأبو 
ــد ــْل ِللْبِ ــيفَقُ ــق عنِّ ــدرِ اُْألفْ رِ ب 

 

ـــب ــدرِي غَاِئــ  ِإن بــ
 

    نَاِئــب نْـهـي عفِلطَر فَكُن 
 

 

ــذَابِ  ــاه الْع ثَنَاي ــن ــي م بِنَفْس 
ــرابِ ــاس الشَّ ــه َأنْفَ ــر عنْ تُقَص 

 

 رضاب جـلَّ عـن طَعـمِ الرضـابِ     
ــابِ   ببِالْح ــبِح صي ــم ــُل ثُ خْجفَي 

 

ـــب رب رْأسٍ  شَاِئـــــ
 

    ـي الْكَـْأسِ ذَاِئـبف همجِسو 
 

 
  

ــن داذ  ــه عـ ــي بوسـ ــىت كـ  دانسـ
ــن ــت مـ ــواى دسـ ــاش أو راكـ  بـ

 

 دهـــــــان انكشـــــــترين  
ــني  ــم نشـــ ــته هـــ  ببوســـ

 

 ومعناها 

ــه   ــنحىن قبلـ ــن مـ ــت مـ  أعلمـ
 فكـــن هلـــا شـــاهد يـــا حبـــييب

 

ــامت   صـــــاحب الفـــــم اخلـــ
ــيس  ــا اجللـــ ــا أـــ  دائمـــ
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 ".                   أمنعها: "في فوات الوفيات  )٢(".            إن: "في أعيان العصر ، والمنهل الصافي  )١(
 ".مواتى: "في الوافي  )٤(".                                   عساء: "في المنهل  )٣(

 ، ومدح بها والده  ٢/٨٩: ، وسجع الورق  ١١٥: ز وهي في الطرا (*)
 
 

 يدــعالس يــَل ِلــيقو يتُ بِــهشَـق 
  ــود ــه الْجنُ ــن معاِلي م ــر  َأمي

 

   ــيد شي الرــد ــواني وواِل  )١(وَأغْ
 ودــه ــماِئله الشُّ ــن شَ ــاضٍ م  وقَ

 

ـــب ــريم كَاتـــ  وكَـــ
 

 ــباترلَــى الْمــالَ َأعع لَقَــد 
 

 

ــواد دينُــه بــذُْل النَّــوالِ    ج 
ــالِ  ــلَّ ح ــداه كُ ــن نَ ــي م  فَحلِّ

 

ــَؤالِ    ــالَ س ــواَل بِ ــك النَّ  ويعطي
ــاِلي   عــقَ الْم ــا ُأفْ طَاِلع ــن يزو 

 

 ـــب ــم ثَاقـ ــه نَجـ  منْـ
 

  ـــب نَاقى الْمــد ِإح هــذ هو 
 

 

 ــاد بالْع ــد ــا عي ي ــد ــاك الْعي  هنَ
 نَـتْ يـدي منْـك اَْأليـادي    فَقَد َأغْ

 

  ادــر ــى الْم ــا َأقْص ــتَ مبلّغً  وعشْ
 وقُلْتُ ِلمـن حـوى منِّـي فُـَؤادي    

 

اجِــــبالْح ـــا غُـــالَمي 
 

   اجِـبوي الْحذ سـوبتَى نم 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٢٥( 
 )الرجز + البسيط (  

ــى  غَنِّـــ
 

 فَقَـــاتلي عنْـــدي
 

ف احالريو٢(ي كَاس( 
 

ومصعا َأنَا ممو 
 

 

ـْم الَ ــ  ِلــ
ــالَ   َأهـــ
ــى  َأحلَـــ

 

 ــيب ــيم بِالنَّسـ  َأهـ
 ــب ــادنِ الربِي  بِالشَّ
ــب ــم الحبِي ــا فَ نْهم 

 

ــوِلي   ــررا ذُيـ  مجـ
ــمولِ  ــف الشَّ  والقَرقَ
ــبِيلِ  ــقُ سلْسـ  ورِيـ

 

)٣(علْنــــي
 

 

دــِل الشّــهلْسس ــنم 
 

 )٤(مسكي األنْفَـاسِ 
 

 خْتُـومم يقُهحر 
 

 
  

 .المقصود به والد ابن سناء الملك القاضي الرشيد: الرشيد  )١(
 .٢/٦٤٧: ، وسجع الورق  ١٠٥: وهي في دار الطراز  (*)

 ".                           كاسِ: "في سجع الورق  )٢(
 ".أنفاس: "في سجع الورق  )٤(".                               عدني: "في دار الطراز  )٣(

 َأهــــوى
ــوى  َأحــ
 منْــــوى

 

ــانِ  ــن الجِنَ ــا م يظَب 
 َأحلَى مـن اَألمـاني  
 خَيالُـــه جنَانــــي

 

ــه وِدادي   منَحتُــــ
 ملَّكْتُــــه قيــــادي
 وكَــم لَــه ُأنَــادي  

 

 صلْنــــي
 

  ــد ــةَ الخُلْ ــا جنَّ ي 
 

 يا فتْنَـةَ النَّـاسِ  
 

 المظْلُوميا دعوةَ 
 

 

كــب ــي  حســ ــتفَيتَ منِّ ــد اشْ ــبِي   قَ ســوُل ح  )١(والَ َأقُ



 الموشحاتدیوان 

 

ــك  قُربـــ
ــك  قَلْبـــ

 

ــي  ــةَ التَّمنِّ ــا غَاي ي 
ــدني عي ــم ــن ولَ ض 

 

 ــب ــةَ المحـ  ومنْيـ
ــي  ــى ِلقَلْبِـ  والَ رثَـ

 

 عـــــدني
 

ــــدعـــتُ بِالوقَنَع 
 

 َألن وسواســــي
 

 ومـدعقُوُل بِالمي 
 

 

 عقْلـــــي
ــملي  شَــ
 قُــْل ِلــي 

 

 ــــربِنَاظ تُهيـــبس 
ـــر ــتَتَّه بِعاطـ  شَـ
  ـرذَاك ـركُنْتَ غَي ِإن 

 

ــتْ   ــا يمي ــي كَم يحي 
ــتيتْ ــرِك الشَّ ــن ثَغْ م 
ــيتْ نَس ــد ــدي وقَ هع 

 

ـِّـــــي   ِإن
 

 ــد هــى الع ــاق علَ ب 
 

ــاسِ  ــي نَ نَّن٢(لَك( 
 

 كْتُـومنَا المرِلس 
 

 

 حالَـــــتْ
ــتْ  مالَـــ
ــتْ  قَالَـــ

 

   ـكُونـنِ الساِلي عح 
  نُـوني ِإلَـى المنَفْس 

 شُـجوني ) ٤(غَنِّي لـه 
 

 ــرِهجــا )٣(ِلهارتياع 
ــا  اعمتــى اج ــا َأب لَم 
 لَمــا احتْمــى امتنَاعــا

 

 )٥(خـــدني
 

ــدي ــطّْ ي نَح ــم  ِإن لَ
 

 نَهِج علَى راسـي 
 

 ومالـر ِإلَى بِالَد 
 

 
  

 .حسبنا اهللا ونعم الوكيل: فاألولى بمعنى يكفيك ، والثانية من قولنا ) حسبي(و ) حسبك(جانس ابن سناء بين  )١(
 ".ناسي: "في سجع الورق  )٢(
 ".بهجرة: "في دار الطراز  )٣(
 ".عنى له: "وفي دار الطراز " لها: "في سجع الورق  )٤(
 ".خذني: "في دار الطراز  )٥(

 : (*) ضاًوقال أي
 )٢٦( 
 )المتقارب (  

 ــاب الْغي ــد عب ــاِلي لَي 
 

ــكُوُل  شُــــ
 

 طواٌل ولَيـُل الْعشَّـاقْ  
 

 )١(طَوِيــــُل
 

 

ــار ــرتْ بِاَْألفْكَــ ــروا فَســ  ســ
  ــار ــك اَْألقْمــ ــب تلْــ  وغَيــ
 ــار ــنْهم َأخْبــ ــدي مــ  وعنْــ
  ارــد ــد الـ ــى بعـ ــي علَـ  وِإنِّـ

 

 ــوب  قُلُــــــــ
وبــر  غُـــــــ
ــ  بتَطيــــــــ

ــب  حبِيــــــــ
 

  ـاببـي اَْألحفَا فالْو ِإنو 
 

ــُل  قَليـــــ
 

 متَى لَم يخُن في الْميثاْق
 

ــُل  خَليـــ
 

 

ــلْ  ــي الراحـ ــن حبِيبِـ ــالَ عـ  سـ
 )٢(فَمــــدح اَْألجــــلِّ الْفَاضــــْل

ـــلْ  ــه بِالْنَاِئـــــ  َأنَاملُـــــ
ـــلْ  ــي بابِــ ــه فــ  )٣(وَألْفَاظُــ

 

ــَؤادي   فُـــــــ
ــرادي  مـــــــ
ــوادي  غَـــــــ

 نَــــــــــاديتُ
 

ــابرِ اَْأللْبــحي بِســانيب 
 

ــُل  كَفيـــــ
 

ــَألرزاقْ  ــه ِل ــا كَفُّ كَم 
 

ــيُل  مســـ
 

 

 ــه ــر لَديــ ــالَك) ٤(تَخــ ــجودا  اَألمــ  ســـــــ
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 ــالَك ــه اَْألفْــ ــدى ِإلَيــ  وتُهــ
 ذَاك ــــــنم ــــــهيلَد ِإنو 
 ــاك ــارِي علْيــ ــْل ِلمجــ  فَقُــ

 

ــعودا  ســـــــ
ــدا  مزِيــــــــ
ــدا  رويــــــــ

 

 لَك من ذي اَْألبـواب فَما 
 

ــوُل  دخُــــ
 

 ولَيس ِلشمسِ اآلفَـاقْ 
 

ــوُل  وصــ
 

 

  

 .، ومدح بها القاضي الفاضل ٢/٨٣: ، وسجع الورق  ١١١: وهي في الطراز  (*)
ليالي بعد الظاعنين شكول                        طوال وليـل العاشـقين   :     هذا المطلع من قول المتنبي  )١(

 طويل
 ".له: "في دار الطراز  )٤(.         أي انتشر ذكره في أرجاء األرض )٣(.      القاضي الفاضل: يقصد به  )٢(

 ــان ــه كَالْبنْيـــــ  منَاقبـــــ
 كَالطُّوفَــــــان ــه  وِإنْعامــــ
طَــــانــــي قَحف هــــابَأنْس١(و( 

 ــان ــه بِاِْإلحســــ  وَأخْالَقُــــ
 

 وثيقَــــــــــةْ 
 حقيقَـــــــــةْ 
ــةْ  عرِيقَـــــــ
 ةْخَليقَــــــــــ

 

   ـاباَْألنْس لْـكت ارقْـدمو 
 

 جليـــــــُل
 

 كَما وجه تلْك اَْألخْـالَقْ 
 

ــُل  جميـــ
 

 

 وغَانيـــــــة بِاَْألحـــــــداقْ
ــواقْ  ــا َأشْــ ــدي ِإلَيهــ  وعنْــ
ــاقْ   ــا ِللْعشَّــ ــى بابِهــ  علَــ
ــاقْ ــتَ الطَّـ ــم تَحـ  فَقَالَـــتْ وهـ

 

 ــيد  تَصــــــــ
تَزِيــــــــــد 
ــود  وفُــــــــ
 ــود  :قُعـــــــ

 

شَّاقع  ـابالْب يرـامسي م 
 

ــوا  فَقُولُــــ
 

 لَهم ِإن صدرِي قَد ضاقْ
 

ــوا  فَزولُــ
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٢٧( 
 )الوافر (  

 َأرى نَفْسي ِلقَلْبِي واهبـةْ 
 

 ولَم تَحفْل بِحسنِ الْعاقبـةْ  
 

ـــا  ــداقُ الْمهـ  فََأحـ
ـــي  ــتْ مهجتـ  فَقَالَـ

 

  ـــر ــارتْ بِالْغَـ  امَأشَـ
ــي  ــا منْيتـ ــم يـ  نَعـ

 

  ــالَم ــيانِ الْمـ  وعصـ
ــي ــت الَّتـ ــم َأنْـ  نَعـ

 

يمالنَّع ارى دوالْه ارا دبِه 
 

  يمـقالس ءرا بهقَامَأس نمو 
 

 

 َأتَاني الْلَوم فيهم ثُـم زالْ 
 غَزاٌل منْه يغْتَاظُ الْغَـزالْ 

 

 منْهي محوانج ادصاْل وصو 
 ومنْــه نَالَــه ذَاك الْهــزاْل

 
 

  

 .من البائل العربية المشهورة: قحطان  )١(
، ومدح بها القاضي الفاضل عبد الرحيم البيسـاني ،   ٢/٨١: ، وسجع الورق  ١١٨: وهي في دار الطراز  (*)

 .وكان وزيرا لصالح الدين األيوبي ، ثم البنه العزيز من بعده
 ُألفْقِ منْه شَاحبةْوشَمس ا

 

 وقَد يغْنيك عنْهـا غَاِئبـةْ   
 

ـــا ــيك اسمهـ  تَــــراه بِالسقَـــــام  كَـــذَا بـــدر التَّمـــام  وينْسـ



 الموشحاتدیوان 

 

ــة ــب الْوجنَــ  كَِئيــ
 

 الْكُلْفَــــة يــــركَث 
 

 ــة ــَل الْبهجــ  قَليــ
 

يمونًا قَدجرع َأن بستَحو 
 

 لـه قَـوِيم  كَغُضنٍ في غَالَِئ 
 

 

   بِكَـاس ـهلَأنَام ـني مقَانس 
اسب١(و( نِّي كُلَّ باسع فَغاب)٢(

 

 ــآس ــه بِ يذَارع ــن ــا م يحو 
اسو نُوَأب نهع ا غَاببِي م٣(و( 

 

ــهــا ذَاِئبسشَم نْــها مفَخُــذْه 
 

 وقَبلْهــا شَــموالً شَــاِئبةْ   
 

 ودع مــــن ذَمهــــا
ةــو  ودر الْقَهــــــ

 

   ــام ــي الْعظَ يحــا ي فَم 
ــَأة ــِل النَّشْــ  وَأصــ

 

 امــد بِ الْمــر ــوى شُ س 
ضِ النَّشْــــوةعبِــــب 

 

 يمكَْأسِ النَّـد وىس بفَالَ تَشْر 
 

 يمحالر بدوى عس ال تَمدح٤(و( 
 

 

  زِيـرو ـنم هلَيا عم زِيرو 
 نْهتُ مسالد رسي ـرِيرالسو 

 

    ـٌل كَبِيـرفَض ـلُهفَض كَبِير 
لَى الْخَبِيرتَ عقَعو ي قَدلْنسو 

 

ــه باتــا ر اهتَر ــم عن ــه  لَ
 

 الخَالِئـقُ قَاطبـة   )٥(تُطَوقُها 
 

ـــا  ــى وسمهـ  ويبقَـ
ـــيفَت ـــودج كَـــمو 

 

 ــام ــاق اَْألنَــ  بَِأعنَــ
  ةــر ســي الْع ــي ف  يجِ

 

 ــَأطْو  اق الْحمـــامكَـ
 ويـــْأتي كَاَْألتــــي 

 

  ــرِيم الَ يو ــيم قي هرــْأم يو 
 

 ــرِيم ــاحبه كَ ص َأن دــه  فَيشْ
 

 

يدالَ الْقَص شَّحونِّي الْمَأتَى م 
  ـدديالظِّـلُّ الْم بِه لَه امفَد 

 

    يــددـامِ الْجبِـذَا الْع نِّيـههي 
ـ    ه سـعيد وجد اَْألوِليـاء بِ

 

 
  

 ".وماس: "في دار الطراز  )١(
 .جناسا تاما فاألولى وهى القبلة ، والثانية من البأس والشدة" باس"، و" باس: "وجانس ابن سناء الملك بين  )٢(
 .أي ما حدث له لم يستطع أبو نواس أن يصفه في خمرياته )٣(
)٤( رقيقصد القاضي الفاضل ، وسقط السمط كله من سجع الو     .)رق  )٥يطوقها: "في سجع الو." 

ــه ي خَاِئبــاد ــاُل اَْألع آمو 
 

 ــهبالَه ظغَــي ــيمحج ــرتُس 
 

 وتُبــــدي همهـــــا
 ةوــذُّر ــعِ الــ  رفيــ

 

   ــامَألْــفَ ع ــرمعو 
 ةرــد ــزِ الْقُــ  عزِيــ

 

  امــــرالَ ي ــــزبِع 
 ةـــــزيرِ الْعقَــــد 

 

 دةُ مـا يـروم  تُبلِّغُه السعا
 

 ومى النُّجوهي يرِي بِالَّذتَجو 
 

 

  ـهنَانَتَيب عـضي شْغُوفمو 
هيدي يا فموي رها الداهمر 

 

   ــه إلَي ــقَة ــة معشَّ يبِغَان 
  ـهلَيـتْ عقَصا را بِمفَغَنَّاه 

 

 المليحةُ غالْبـه  )١(يا نَانَـا
 

 ِلعقْلـي سـالْبه   )٢(يا نَانَـا  
 

 شَــــكَتْني لُمهـــــا
ــفَّتي  ــع شــ  فَقَطَّــ

 

  قَالَـــتْ ذَا الْغُـــالَمو 
ــي  ــرقْ حلَّتــ  وخَــ

 

   ــالَم ــي الظَّ ــي ف ينلَق 
ــي ــزقْ حزتــ  وخَــ
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قُومن را نَقْدم يف حبا َأصمو 
 

 شُومذَا الْملَى هى عدتَعس٣(فَن( 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

)٢٨( 
 )المستطيل + السريع (  

 ــد ــا معهـ ــاد يـ ــقَتْك الْعهـ  سـ
 

  ــــارــــي اِْإلسفَقَلْبِــــي ف 
 

  ـارس نْكرٍ مدِلب            ارا كُنْتَ دمدفَق 
 

    عمـدأطْلَـقَ الْم ي قَـدفْنجو 
 

   ــع طْمم هدــو ــي ع ــي ف ــْل ِل فَه 
 

 

 ـينع ورح ي نَارِ الْفَُؤادف 
  ينالـدو مـيهقُْل فالْع اعض 

 

 قَد شَدوا خُصـورهم بِـاللِّين   
 ينـكسقُ الْماشانُوا فَالْعذْ بم 

 

 
  

 "يا نا يا نا: "السابق  )٢(".                       يا نا يا نا: "في سجع الورق  )١(
 .٢/٧٩: وهي في سجع الورق ) (*.                       الخرجة عامية فاحشة ماجنة )٣(

 ــد ــاِئرا مكْمــ ــك حــ  الَ ينْفَــ
 

 ارح شَّى ثُمتَم              ذَارثَْل الْعال مو 
 

ـــــاركَالنُّض ـــــي خَـــــدف 
 

    شَـعشَع قَـد اعالشُّـع يهفو 
 

   عــز ــارِه يفْـ ــن نَـ ــراه مـ  تُـ
 

 

 يا صدرِي خَلَوتَ من قَلْبِـي 
 منْك يا هوى حسبِيحسبِي 

 

    ـبـي الْحف ذَا الْغُلُـوه كَم 
 ما ِلي الَ َأتيـه مـن عجـبِ   

 

 ـــد ــُل اَْألسعـ ــوالَي الْفَاضـ  ومـ
 

 ارالنَّه هلى شَبع        نَارلَى ِلي مَأع قَد 
 

  طَــــار يــــهرِي فــــعفَش 
 

  عــج سي ــه حدــي بِم لَفْظو 
 

 )١(يد جــــاءه َأشْــــجعفَالرشــــ
 

 

 مـولًى كُلُّهــم لَـه مــولَى  
ــوالَ ــه لَ امــا ِإنْع ــا َأهنَ م 

 

ــوالَ    ــم طَ كُلَّه ــم ــا ع لَم 
 َأن ُأفْني في مدحـه الْقَـوالَ  

 

 دــْؤد ــةُ الســـ  ذَا واِهللا غَايـــ
 

    ـاربقَـى مـْل وفَه       ذَا الْفَخَارا هكَم 
 

ــــــــاتِلهْـــــــاربالْم يك 
 

   ـعتُب ـْئتَ َأوش ى ِإنرسكو 
 

ــع ــوده يتْبـــ ــارِ جـــ  ِآلثَـــ
 

 

 

 ما في اَْألرضِ غَير قَاضيها
 فَالدنْيا تَزهـو بِـه تيهـا   

 

 قَد َأرضى الْعالَ ويرضيهــا  
 ما تَـرى شـبها لَـه فيهـا    

 

ــــدمَأح نَــــهى ابتَــــر ِإالَّ َأن 
 

   ـاريـب النِّجفي طو     قَاري الْوف كَاهح 
 

ـــــارالْبِح ـــــرأثْج قَـــــد 
 

 عــر ــده مشْ عب ــنــذَا مهو 
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  عــر ــله يكْـ ــي فَضـ ــلٌّ فـ  فَكُـ
 

 

ــى  ــه َأغْنَ ــاني ومثْلُ  َأغْنَ
 الَ َأنْسى َأفْعالَـه الْحسـنَى  

 

ــا   ــا منَّ مــا و ــي منَّ الَنَأو 
 الْحبِيـب ِإذْ غَنَّـى  َأو َأنْسى 

 

 
  

 .٢/٣٣: وهو أشجع السلمي شاعر الرشيد ، تاريخ األدب العربي لبروكلمان  )١(
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 ْــد ــي الْخَ ي فــن وســي ب ــي جِ  حبِيبِ
 

  اربِالشَّـر يكمرالَ ي        لَّنَارالْج اكِإيو 
 

ارــى اِْإلز ــي عنِّــــ  وارمــــ
 

 اصنَع وخُذْني واشْ ما َأردتَ 
 

  ــع ــا تَقْنَـ ــالْبوسِ مـ ــك بِـ  فَِإنَّـ
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٢٩( 
 )الرجز + البسيط (  

 ــان ِإنْس َأم ــم  رِي
 

ــدا  ــدر بـ  َأم بـ
 

 ــالَك ــدور اَْألفْ ب 
 

ــدى ــده سـ  عنْـ
 

 

 ذَا بــــدر يســــبِي 
 ــب ــذْر الصـ ــا عـ  مـ
 ــــبى الْحــــأوفَم 
 ِلهــــــذَا قَلْبِـــــي

 

ــوَل  ــام عقُـــ  اَْألنَـــ
ــــــالَمِللْم يــــــهف 
امــر ــوب الْكـــ  قُلُـــ
 امغَـــــر لْـــــُؤهم 

 

ـــانيـــنٍ ربِغُص 
 

 قَـــد تَـــَأودا  
 

 فَتَّــاك فطَــرو 
 

 قَـــد تََأســـدا 
 

 

ــماني ــن َأصـ ــا مـ  يـ
 لَمـــــا رآنـــــي  
ــي ــن َأروانـــ  لَكـــ
ــقَاني  ــا ســـ  لَمـــ

 

ــى   ــرف رمـــ  بِطَـــ
ــى ــتُ الْحمـــ  َأبحـــ

 ــد ــن بعـ ــا مـ  الظَّمـ
 مـــــن ذَاك اللَّمـــــى

 

ــآن ــتَ الظَّم يوَأر 
 

 من قَطْـرِ النَّـدى  
 

  اكـحثَغْـرٍ ض نم 
 

 ينْقَــع الصــدى 
 

 

 لْطَــــانالس يحـــدم 
اْآلن يــــهف عفَاشْــــر 
 ــــانثْمع حــــدفَم 
 نمحــر ــالَّه الــ  حــ

 

  يحــــدالْم ــــلْطَانس 
 يحــح ــقْ بِالصــ  تَنْطــ

ــ ــيحمتْجـــ  ر ربِـــ
ــــرِيحالص ـــــدجبِالْم 

 

  

 .، ويمدح بها الملك العزيز يهنئه بالبرء من مرض ؛ وسبق التعريف به ٢/٧٣: وهي في سجع الورق  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

 

  ــان ســذَّاُل اِْإلح ب 
 

 وهــاب النَّــدى 
 

 ــالَك اَْألم ــار قَه 
 

ــدى ــاُل الْعـ  قَتَّـ
 

 

 ــاه ــاه حاشَــ  حاشَــ
 واهوقُلــــتُ شَــــكْ 

ــاه  واُهللا عافَـــــــ
 الَهــو ــور الْـ ــا نُـ  يـ

 

  ــم ــكْوى َألَـ ــن شَـ  مـ
ـــم ــمى سقَــ  أن تُســ
ــم ــافي اُْألمـــ  وعـــ
ــــي ظُلَــــمكُنَّــــا ف 

 

 ــاناِْإليم نهِلــي 
 

ــدى  الْه هِنــي  وِل
 

   افَـاكع قَـد ءـرب 
 

ــق دا  بي ــم  )١(ولَ
 

 

ــا   َأزاَل الْحزنَـــــــ
ــنَى ــى الْحســ  وَأولَــ

ــ ــى بـ ــد َأجنَـ  رء قَـ
 فَكُـــــلٌّ غَنَّـــــى 

 

ــلْ   ــد الْجلَـــ  وصـــ
 وَأعطَــــى الْجمــــلْ 
 ثمـــــار اَألمـــــلْ 
ــذَلْ  ــرط الجـ ــن فَـ  مـ

 

 ـلْطَانا سيتَ يوفع 
 

 بِــرغْمِ الْعـــدى 
 

 شْـنَاكي ناتَ ممو 
 

ــدا ــان الْفـ  وكَـ
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٣٠( 
 )الرجز (  

 هوِيــتُ مــن هواهــا  
ـــا نَاهــي سسِ فــم  كَالشَّ
ــا ــاظُ ِإذْ يراهــ  يغْتَــ
ــا ــن لَماهـ ــر عـ  يفْتَـ

 

 ــب ــه يطيـــ  عذَابـــ
 ــا الْقُلُــــوب  َأفْالَكُهــ
 ــيب ــدر والْقَضــ  اَلْبــ
 يبــــا الشَّــــنهمسبم 

 

 انقْـدع نْهم نْظَمي 
 

  ـلُوكالس نَظْم 
 

  اكــا ِلــَألرم 
 

ــاْل  جم ــم  ثَ
 

ْل         في قَرقَف    لَم تُرشَف    فَيا جمان   من قَبلَـك    لَقَـد ملَـك      َأى الَ
ــان ــا وريحــــــــــــــــ  راحــــــــــــــــ

 
  

 .داء ، وحذفت الهمزة تخفيفاً: أى  )١(
 .، ومدح بها الملك العزيز ٢/٧١: وهي في سجع الورق  (*)

نــوات ــا الْفَــ  ِلحاظُهــ
نـــظُ كُـــلُّ شَـــادلَحو 
 ــن اسحــا الْم ــتْ لَه  وفَ
   ــنلَك تُلْهِــي الْفُــَؤاد 

 

 تَْأمرنَـــــا وتَنْهـــــى 
ــا  ــتُعير منْهـ ــد اسـ  قَـ
ــا   ــم تَخُنْهـ ــا فَلَـ  حبـ
 َألْهـــى الْفُـــَؤاد عنْهـــا

 

انثْمزِيزِ عالْع حدم 
 

  لُـوكلَى الموم 
 

 اكــر الْع ــث لَي 
 

 يفْني الرجاْل 
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زاْل  بِالْمشْرفي     الْمرهف   وبِالسنَان   كَم قَد سـلَك    فَـيمن هلَـك       يوم النِّ
ــــــــــــــــــغَانيــــــــــــــــــَل اَْألضقم 

 

 ـــابهي يَأنْـــتَ الَّـــذ 
قَـــابالر نُـــو لَـــكتَع 
 ــاب ــو والْعقَــ  اَلْعفْــ
  ابوالشَّـــب لْـــكالْمو 

 

  ـــيحشالْم غَمـــيالَ الض 
 ذْ تَلُـــــوحبِالـــــذُّلِّ ِإ

 ــيح ــُل الْفَســ  والنَّاِئــ
ــوح ــر والْفُتُــ  والنَّصــ

 

لْطَانقَطُّ س ارا حم 
 

 ــوك  والَ َأبــ
 

  َأخَــاك عفَــد 
 

 هذَا الْكَمـالْ  
 

      لَـكَأنْـتَ م    لَقَاَل لَـك    انمذَا الزي   هف كَان ي    لَوكْتَفالْماْل   ومذَا الْجو
 وِإحســــــــــــــــــان حســــــــــــــــــنًا

 

ــا  ــين تَمـ ــدر حـ  اَلْبـ
 وقَـــد علَـــوتَ نَجمـــا
ــى   مــطْتَ نُع سب ــم  وكَ
ــا  ــوك لَمــ  ِإن الْملُــ

 

 قَصـــر عـــن سنَاكَــــا 
ــداكَا  ــى نَـ ــدى ِإلَـ  يهـ
ــداكَا  ــى عـ ــى علَـ  حتَّـ
ــا ــَأملُوا عالَكَـــ  تَـــ

 

 ـانِإذْع كوا ِإلَيخَر 
 

 وكــر صِإذْا َأب 
 

 ــو  قَ الســماكفَ
 

ــزاْل   والَ تَـ
 

   قَـد     لَـكَأمو    لَك َأم نم   نَانتي    بِالَ امتَفعِللْم   رِفساْل    الْمى نَوطتُع
انــــــــــــــــــوضالر ــــــــــــــــــازح 

 

ـــرِهَأمو ـــهِإذْن ـــنع 
   رِهحِ قَـدـدم ـنا عزجع 
  ــفَ ِلــي بِشُــكْرِهكَيو 

 عــذْرِهقَــام الْهــوى بِ 
 

ــتُ ِللنَّســــيبِ    رجعــ
ــبِ ــادرٍ غَرِيـــ  بِنَـــ
ــبِ  ــره الْقَرِيـ ــن بِـ  عـ
ــبِ ــاَل ِللْحبِيـــ  وقَـــ

 

 

 الَنـزالْغ يرا َأمَأي 
 

 ــوك بجح ــم  ِل
 

 اكــا َأر  فَمـــ
 

 ما ذَا حـالَلْ  
 

قْتَلـك    وَأخْتَلَـك      بِاْهللا تَعاْل      للْمدنَف        ِليشْتَفي      فَيا فُالَن     مـا أَ 
ــان ــِل اِْإلنْســــــــــــــــ  ِلعقْــــــــــــــــ

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٣١( 
 )الرجز (  

ــر ــوى قَمـ  َأهـ
 

 ــر ــوى َأغَ َأح 
 

 حلْـو الرضـابِ   
 

ــى   َألْمـــ
 

ـــي  ــنِ التَّصابِ ــى ع ــا نَه ـــي لَم  وعاذِل
 

 َأعمــــى 
 

 

ــرا   هج ــنَاك ض ــبس  ألْ
 )١(واذْرِ الـــدموع تبـــرا

 

ــرا  ــواك سـ  وأكْـــتُم هـ
ــرا ــذُوَل بــ  وارمِ الْعــ

 



 الموشحاتدیوان 

 

  نَظَـــر فَلَـــو 
 

  ــرَأم كَــان 
 

 بِضعف ما بِـي  
 

ــا   حتْمـــ
 
 

 ومــا نَهــى بــْل كَــان قَــد عــد مصابِـــي
 

ــا   غُنْمـــ
 

 

ــي ــن بِ م ــون لَمــْل تَع ه 
ــي   ــارِ قَلْبِ ــر نَ ــا ح ي 

 

ــبِي    سح اهــو ــبِي ه سح 
بِــي زِدــي كَرى فــوــا هي 

 

 ـــر ــا سهـ  ويـ
 

 فَـــالَ تَـــذَر 
 

 ويا اكْتَئابِــي  
 

ـــا   مهمــ
 
 

 َأردتَ فَافْعــْل الَ تَخَــفْ علَــى عقَــابِي   
 

 ِإنْمـــــا 
 

 

بــذْهم نْــكــا ِلـــي عم 
 بــذْه الْم ازــر ــتَ الطِّ  َأنْ

 

   طْلَــبــتَ الْم ــفَ وَأنْ كَي 
 نَبلَـــك النَّقـــي اَْألشْـــ

 

 ررــد ــَل الـ  مثْـ
 

 ــر هــَل الز  مثْ
 

ــابِ  بــَل الْح  مثْ
 

ــا   نَظْمـــ
 
 

ــرابِ   ا كَالســر خَص يهــم ي نُســذ ــك الَّ  لَ
 
 

ــا   وهمـــ
 

  

 .٢/١٢١: ، وسجع الورق  ١٢٠: وهي في دار الطراز  (*)
 .أي تبرأ مما بك من آالم )١(

  قُوقُــكبِــي ع كَــالْبِر 
 َأذُوقُـــك )١(َأعطَـــشْ ِإذَا

 

  ـــك ــي مشُوقُــ  َألنَّنــ
 الَِل رِيقُــــككَــــالزو 

 

  ــر ــه خَصـ  فيـ
 

 ــر  ومعتَبـــ
 

ـــي   زاد الْتهابِ
 

ــا   بِالْمـــ
 
 

 وكُلَّمـــا شَـــرِبتُ مـــن ذَاك الشَّـــرابِ
 

 َأظْلمـــــا 
 

 

 ــه ــادة مخْتَالَــ  وغَــ
 ــه ــرِح الْحالَ ــتْ بِشَ  غَنَّ

 

ــه  ــلُحتْ ِإالَّ لَـ ــا صـ  مـ
 ــه ــرقَ الْغالَلَــ  ِإذْ خَــ

 

 ـــر ــا عبـ  لَمـ
 

  رــك س ــد  وقَ
 

 خَرقْ ثيابِــي  
 

ــا   ظُلْمـــ
 
 

 في حلِّ هـو الَ تَنْقلُـوا لُـو مـن عتَابِــي     
 

ــا   كلْمـــ
 

 
 : (*) وقال أيضاً

)٣٢( 
 )الخفيف (  
 

ــى   ــي ذَا الْفَتَــ ــبى عقْلــ ــد ســ  قَــ
 

 وبِقَتْلــــي َأفْتَــــى 
 

 

 ولًى قَـــد قَـــدريـــا لَـــه مـــ
 ــر ــي الْقَمـ ــد َأخْفـ ــوره قَـ  نُـ

 

  ــر َأم ــد ــوى قَ هــا ي بِمو 
ُهــد ــر )٢(خَ هــد أذوى الز  ق

 

 وتَعــــدى النَّعتَــــا    حســـنُه فينَـــا قَـــد عتَـــا   
 

 

   اكــو س ــن ــي ع َأكْن ــم ــم وكَ ــذَاك   كَ ــن ذَا بِـ  وُأوري عـ
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٨٨

  اكــو ــوه هــ ــم َأحبــ  ولَكَــ
 

 م الَ يغنينــي غنَــاك ثُــ
 

 ولَكَـــم َأتْلُـــو هـــْل َأتَـــى   
 

 ومــــرادي َأنْتَــــا 
 

 

  

 ".إذْ: "في سجع الورق  )١(
 .٢/١١١: ، وسجع الورق  ١٢١: وهي في الطراز  (*)

 ".ثغره: "في سجع الورق  )٢(
ــا  ــي والرضـ ــى قَلْبِـ ــا منَـ  يـ
ــا  ِإذْ تُــــرى عنِّــــي معرِضــ

 

 ى يــا الَ َأر ــا َأبيضـ  ومـ
 رد ِلي عيشًـا قَـد مضـى   

 

ــى   ـــي متَــ ــى تَْأتينــ  فَمتَــ
 

ــا  ــا بِنْتَـ  بـــان لَمـ
 

 

ــا   ــا مظْلمــ ــي بخْتًــ  ِإن ِلــ
 فــي حمــى  )١(واحتَمــى منِّــي 

 

 صار محبوبِي فـي السـما   
ــي ــرما )٢(ولنيرانـ  أضـ

 

ـــا ــذَّاِلي َأشْمتَـــــ  وِلعـــــ
 

ــتَروا   ــافَاشْ ــي بِخْتَ  ِل
 

 

   ورــدــي الْبرِي فــدى بــا َأرم 
 ورــر ــى والســ ــد ولَّــ  ولَقَــ

 

    ورــدالص ـي َأفْـالَكف ـوه 
   تُـورـي هو ف٣(فََأنَا َأشْـد( 

 

ــتَا   ــي الشِّـ ــدفِّيني فـ ــن يـ  مـ
 

ــى   ــوا حتَّـ  ونبوسـ
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٣٣( 
 )الخفيف (  

ــن لَكــتْ          و ــا عطَفَ  هجرانَ
 

ـْت         ولَكــن َأشْجانَـــا    وحبـ
 

 

 قَبحــــــتْ علَــــــي الْمليحــــــةْ
ــحيحةْ ــلي شَـــ  ِإذْ غَـــــدتْ بِوصـــ
ــحيحةْ ــلُوعا صـــ ــقَمتْ ضـــ  َأســـ
ـــةْ  ــتْ مسيحــ ــتْ لَكَانَــ ــو َأتَــ  لَــ
 وشَـــــفَتْ جفُونًـــــا قَرِيحـــــةْ  

 

ــا  ــا َألْوانَ هلَيـْت          ع ــ  ذَرفَ
 

 ــا س ــدي َأردانَ ـْت        بِخَ ــ بح 
 

 
  

 .وهو أحد الشهور القبطية )٣(".         فلنيراني: "السابق  )٢(".             منها: "في سجع الورق  )١(
 .٢/١٤٧: ، وسجع الورق  ١٢٤: وهي في دار الطراز  (*)

 

  ـــم ــك صاِئـــ ــرِي بِرِيقـــ  فَطَّـــ
 ـــم ــك وحاِئـــ ـــرا علَيـــ  حاِئـــ

ـــم نَ ــاد هاِئــ ــد عــ ــكًا وقَــ  اســ
اِئمــز  بِهــــــوى يحــــــلُّ الْعــــ



 الموشحاتدیوان 

 

 ـــم ــاك َأن الْحماِئــــــ  وكَفَــــــ
 

ـْت            بِوجـدي َألْحانَـا    هتَفَ
 

 َأطْربـتْ        علَيهـا اَْألغْصـانَا   
 

 

ــي   ــدك نَاســ ــا ِلخَــ ــا َأنَــ  )١(مــ
ــدك آسِ  ــا ِلخَــــ ــْل َأنَــــ  بــــ

 اســــــيلَونُــــــه كَحمــــــرة كَ
ــي    ــد كَاســ ــه الْخَــ ــب بِــ  ذَهــ
ــنِ آسِ ــى غُصـــ ــاعجبوا ِإلَـــ  فَـــ

 

ــتَانَا سب ــه لَيـْت          ع ــ  زخْرفَ
 

 فَنَبــتْ          علَيــه عقْيانَــا   
 

 

ــوني  ــاءتْ ظُنُـــ ــنَتْ فَســـ  حســـ
ــوني  ــاءتْ منُـــ ــتْ فَجـــ  ومضـــ
ــونِ  ــَأي فُتُــــ ــتْ فَــــ  ورنَــــ

ــمِ يقي  ــْل درتْ بِعلْـــ ــيهـــ  )٢(نـــ
 َأنَّهـــــــا بِتلْــــــك الْجفُــــــونِ

 

ــانَا ســا فُر ــتْ           علَينَ  َأوجفَ
 

ــا    ــن ِإتْقَانَ لَكتْ          وــب فَس 
 

 

ـــي  ــا سَؤاِلـــ ــرروا علَيهـــ  كَـــ
 ِلتَجــــــود ِلــــــي بِالْوِصــــــاِل

 

 
  

 ".ناسِ ، كاسِ ، كاسِ: "في دار الطراز  )١(
                    ".      يقينِ: "السابق  )٢(

 وتَمـــــــلَّ ِإلْـــــــفَ الْمـــــــالَِل
 فَســــــخَتْ بِقَــــــوٍل محــــــالِ  
ـــي  ـــا مقَاِلــــ ــدا علَيهــــ  فَشَــــ

 

 

  ْـبـا تْحلَفَتْ           مإال نَـا   )١(ح 
 

 كَــذَبتْ           ونعمــةْ موالَنَــا   
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٣٤( 
 )السريع (  

ــتَرِيك ــن يشْ م 
 

ةْبِالْبردرِ الَ الْبد 
 

 فَقَد تَولَّى اَْألمر واِْإلمرةْ
 

ملَى اُْألمع 
 

 

 مـــا َأعجبـــا
ــذَبا  وَأعــــ
 قَـــد َأعربـــا

 

 حســـنَك يـــا َأســـما 
 مرشَــــفَك اَْأللْمــــى
 وجــد الْحشَــا لَمـــا  
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٩٠

ــك ــرب في َأع 
 

 جفْن بِه فَتْـرةْ 
 

 لَه شٌ كَميج يهفةْوركَس 
 

مزا انْهمو 
 

 

ــر ــن ذَا يجِي م 
ــر ــن يعي م َأو 
ـــير عى السَأر 

 

 كدعـي بتدش نم 
كدلَى صا عربص 
 كي خَـدف اءالْمو 

 
 

 ـكريا يمو 
 

)٢(الماء والْجمرةْ
 )٣(ِإالَّ بياض الْخَد بِالْحمرةْ 

 

مطَرِإذَا اض 
 

 

ي آس ـنا غُص 
  َأنْـتَ نَـاس ِلم 
 ــاس ــم يقَ  وِل

 

 يســـفر عـــن بـــدرِ 
 دون الْـــورى ذكْـــرِى
 رِيقُــــك بِالْخَمـــــرِ

 

 
  

 .٢/١١٨: ، وسجع الورق  ١٢٥: وهي في دار الطراز  (*)".                                   أنا: "السابق  )١(
 ".بالجمرة: "السابق  )٣(".               رةالماء والحم: "في دار الطراز  )٢(

 ــك ــقُ في  ورِي
 

 كَالشَّهد والْخَمرةْ
 

 ذُمتْ وقَالُوا ِإنَّها مرةْ
 

 ْذَاقَ ذَم ـنم 
 

 

ــا ــا َأفْلَحـ  مـ
 شَمس الضـحى 
ــا حــا انْم ١(لَم(  

 

  نْـكي عندص نم 
 في ُأفْقهـا تَبكـى 
ــك ـــا منْ الُهمج 

 
 

يكتَشْـــتَكو 
 

 من بعدها الزهرةْ
 

 َأما تَرى في لَونها صفْرةْ
 

قَمالس نم 
 

 

 الَ تُقْصهــــا
ـــا هصــْل و ب 
ـــا  ِلرقْصهــ

 

 يا عجبهـا عنَّـا  
 بِالْحسنِ والْحسنَى
 غَنَّى الَّذي غَنَّـى 

 
 

ــك ــدك ِإِلي  ِإي
 

ربِ السةْالَ تَقْر 
 

 عنْد السرة رِماح بنى قُرةْ
 

 ْثَـم نتَطْع 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٣٥( 
 )مشطور البسيط (  

 يـــا وجنَـــةَ الْـــورد َأو يـــا قَامـــةَ اْآلسِ 
ــاسِ    ــك بِالنَّ ــوا في هِيمي ــم ــاس ِإن لَ ــا النَّ م 

ــي     َأنْفَاس ــر ــا ح ي َأو ــك رِيق دــر ــا ب ٢(ي( 
ــوالَ  ثَنَايــاك لَــم َأنْشَــطْ ِإلَــى الْكَــاسِ     لَ



 الموشحاتدیوان 

 

 

 

ــلْ  كْسي َأن ايــو ــا ه  وحاشَ
 

ــلْ     لْسالســالَحِ و ــِل الْم صو ــن ع 
 

 

     نْــهِلــي ع رــبِإذْ الَ ص نْــهِلــي م ــد الَب 
 

 

 
 
 

  

 ".امحي: "في سجع الورق  )١(
 .٢/١٠٩: ، وسجع الورق  ١٢٧: وهي في دار الطراز  (*)

 ".أنفاسِ: "في سجع الورق  )٢(
    ــه ــورى منْ ــي الْ الَ فيــد تُ بــد جــا و مو 
     ــه ــه كُنْ ــا لَ ــيحٍ م لم ــن ي عــاِئل ــا س ي 
ــو    ه ــن ــا م بِه ــم ــه تَعلَ ــفَاتي لَ ص عــم اس 

 

 

 ساجِي الطَّـرف َأسـمر َأكْحـلْ   
 

 )١(ِإذْ نَــــراه عقَــــدي ينْحــــلّْ 
 

 

ــين حبِ بــي و نيب ـــز ــوى حاجِ ــي الْه ــي ف  يبِ
    ـــز ــادر عاجِ ــي قَ ــه وِإنِّ ــرتُ منْ ح ــد  قَ
    الَ فَاِئـــزي وشْــقــي عَأنَــا ف ـــرالَ ظَاف 
   ـــز ــوى جاِئ ــي الْه ــاٍل ف حم ءــي ــلُّ شَ  وكُ

 

 

ــذَلْ  ــدرتي ُأخْ ــع قُ ــي م انَأر 
 

ــذَّلْ   ــماتَةُ الْعــ ــي شَــ  تَكْفينــ
 

 

ــاِلكي ذَلَّ   ــا مـ ــلْطَانك يـ ـــي ِلسـ  سلطانـ
ــخُو تَس ــو ــك لَ ــن وجهِ ســا ح ـــك )٢(ي  بإحسان

   ـــك ــو بِبستَانـ ــدك ِإذْ يزهـ ــن قَـ  وحسـ
   ــــكانحير ِإالَّ شَـــم ـــتُ َأطْلُـــبلَسو 

 

 

ــلّْ   ــنْكُم ِإن قَ م ءــي  ِإن الشَّ
 

ــلّْ     ج ــد ــنْكُم قَ ي مــد ــو عنْ فَه 
 

 

ى نــر ــي الس رِ الَ فــي الَ السي وــود قْصــتُ م  لْ
ــرِ     الطَّي ــع ا مــار طَي ــار ص ــد ــب قَ  والْقَلْ
ــرِ   ــالَ خَيـ ــْأتيني بِـ ــرٍ ويـ ــي بِخَيـ  يمضـ
ــرِي     غَي ــه ــد قَالَ ــا قَ ــتُ م ــد قُلْ ــى لَقَ  حتَّ

 

 

 وا ويلي وا ويلي وايش اعمـلْ 
 

ــلْ   محــا ي ــي م ــي قُلَيبِ ــى ف ــا بقَ م 
 

 
  

 ".تنحل: "لورق في سجع ا )١(
 ".إذ يسخو: "في دار الطراز  )٢(

 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

٩٢

 : (*) وقال أيضاً
 )٣٦( 
 )الخفيف (  

امـــي بِـــاْلغَركَلَف 
 

امــر ــقٌ ِللْكــ  خُلُــ
 

ــــامتَهســـذُرِ الْمفَاع 
 

 ــالَم ــي الْم ــف قَلْبِ  واكْ
 

 ــالَم ــا والْكَـ ــا لَنَـ  مـ
 

يرِكــاط ي ِإلَــى َأســغ ــتُ أصلَس 
 

 ــبالْح كَــسع يرِكــد  حســن تَقْ
 

 ُألمـــــــورٍ مقَـــــــدرةْ 
 

 

  ـانسالْح ـوهجا وي 
 

 ــان ــوُل اَألمـ  الَ َأقُـ
 

 ــان بي جــق ــيس عشْ  لَ
 

انــد  ونَعـــم ِلـــي يـ
 

 انوــــا بِــــالْهبحرم 
 

ـــورِكالَ باُهللا ِلـــي و كـــارب 
 

     نُـورِك ـنم ـاهمـذُوٍل عي عف 
 

ــنِ أَ  ــر الْحســ ــرهقَمــ  قْمــ
 

 

 آه وا غُلَّتــــــي
 

ــي  ى خُلَّتــو ــي ه ف 
 

 لَّــــتا ومــــدعب 
 

ــوني  ــا جفُ ــي )١(ي  الَّت
 

 َأســــهرتُْ مقلَتــــي 
 

 ــرِك ــونِ تَفْتي ــن فُتُ ــي م تْنَتف 
 

   ـيرِكـنِ تَكْسسح نارِي مسانْكو 
 

ــرةْ   ــب ومغْفــ ــت ذَنْــ  َأنْــ
 

 

  ادـا الْـوِدنْهاتَ مم 
 

فَثَك ادـــرلْـــتُ الْم 
 

 ادــو ــتُ السـ  ولَبِسـ
 

  ادــد ــي ح نيقَ عــو  فَ
 

 ــَؤاد ــارحمي ذَا الْفُـ  فَـ
 

ـــورِكجهم يبـــذلِّـــي تَعَأقو 
 

 ــورِك ْأســُل م ــقْمِ مثْ بِالس ــو فَه 
 

ــرةْ   ــقْم منْظَــ ــر الســ  غَيــ
 

 
  

 .٢/١٢٠: ، وسجع الورق  ١٢٨: وهي في دار الطراز  (*)
 ".يا جفون: "في دار الطراز  )١(

 خَــاب فيــه اَْألمــْل
 

ــزْل ــوى والْغَـ  والْهـ
 

ــدْل ــذْتُ الْبــ  فََأخَــ
 

 واللَّياِلـــــــي دولْ 
 

ــذَْل  ــداها الْعــ  فَشَــ
 

 كبِيرــد ــك وتَ ْأير ــه ــن اللَّ لَع 
 

  ــرِك ــذُه غي ــى آخَ ــه حتَّ  خَلِّيتي
 

  هـــــــريحــــــا مالَ الَ ي 
 

 
 : (*) ال أيضاًوق
 )٣٧( 
 )مجزوء الخفيف + المتدارك (  

ــب ــي يتْعــ  قَلْبِــ
 

 ــب لْعنَــى قَلْبِــي يمو 
 



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــا  مى نَجــو َأه 
 ــى ى َألمــو َأح 

 

 أهوى عنْده )١(كُلَّما
 سلْوتي عنْـه رده 

 

 مــن الَ يســمى
ــى ــى ِللَم َأظْم 

 

هدبع لىوالم ريص 
 روى خَدهوهو قَد َأ

 

بــذْه ــد مــ  خَــ
 

  بـذْهم نْهليِ ع سلَي 
 

 

 كُلِّـــي مقْتَـــْل
ــي َأجمــلْ  قَتْل 

 

 فَمتَى منْـه ُأقْتَـلْ  
 من وِصاٍل الَ يبذَْل

 فَكَــم ُأســَألْ 
 فَــالَ تَجهــْل  

 

 وهو منِّى الَ يقْبـلْ 
 هو من قَتْلى َأسهْل

 

 بــذ  والَ تَكْــــــ
 

 هبجي َأعلصو نم و 
 

 

   قُـْل ِلألَِّئـيم 
 ي نَـاِئمفطَر 

 

عشــقي  )٢(ضــاع فــي
 لَــــــــــومي
 فَــِإلى كَــم يــا قَــومي

 

ــاِئم ــي ه  ِإنِّ
 ـاِئمى حمَأر 

 

 قَد نَفي عنِّي نَـومي 
 )٣(ثُم الَ يومي حومي

 

ــنَب ــر َأشْــ  ثَغْــ
 

  بشْـرلَى مِلي َأح يهف 
 

 
  

 .١/٥٣٧: ، وسجع الورق  ١٢٩: ي في دار الطراز وه (*)
 ".كل ما: "في دار الطراز  )١(
 ".من: "السابق  )٢(
 "أرى حائم           ثم ال يرى حومي : " السابق  )٣(

 بِــذَا الحســنِ 
 ينْــَأى عنِّــي  

 

 طْلُـبا ينِّي منَاَل م 
بقْرقَلْبِ ي نم وهو 

 

ــدجنِ  ــدر ال ب 
 منِّــى يــدنُو

 

 بغْـري نِّبهي تَجف 
برهكَفي ي نم ثُم 

 

بــر  ِإن المهـــــ
 

 الربرب )١(هو من شَادنِ 
 

 

اســو ســذَا و ه 
  ـاسب ـنا مفَم 

 

 َأخَذَ الهـوى منَّـا  
 بعدها علَى المضنَى

 

ي الكَاسف عفَاكْر 
 ــاس ــر النَّ فَخَي 

 

ا َأهالُهنَـى فَوِص 
 من سمعتُه غَنَّى

 

بــر ــرب وِاطْـ  اشـ
 

  بخْـرا تنْيعِ الدد٢(و( 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٣٨( 
 )المجتث + المنسرج (  

ــاني  ــب جفَــــ  ِإذَا الحبيــــ
 واصــــــلْتُه باَألمــــــاني 
ــي   ــِل فُالنـ ــب وصـ ــا طيـ  يـ
ــي   ــي دانـ ــتَ منِّـ ــل َأنْـ  هـ
 وهـــــــْل أراه يرانـــــــي

 

 ــود ــل يع ــانوه ــا كَ  كم
 

ــان  )٣(زمــــ
 

 فَتَّـــان ـــعم 
 

 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

٩٤

 هدرإذا نظــــــرتُ ِلــــــو 
  هــد ــارِ خَـ ــين َأزهـ ــا بـ  مـ
  هــد ــوارِ عقْـ ــوق نُـ ــن فَـ  مـ

 
 

 
  

 .من األقوال العامية المأثورة في البيئة المصرية )٢("                                    شأن: "السابق  )١(
 .٢١٧: ، وعقود الآلل  ١/٣٩٧: ، وسجع الورق  ١٣٠: وهي في دار الطراز  (*)

 ".                         رمان: "في دار الطراز  )٣(
 علَــى غُصــنِ قَـــده   )١(يعلُــو

هدــــرب اقرَأو ــــتمــــن تَح 
 
 

   ـــتانســتُ البَأير فَقَــد 
 

ـــان  عـيـــ
 

ــان ــي ِإنْسـ  فـ
 

 

  الخَلِّــــي غْمِ َأنْــــفبِــــر 
ــكرتُ ـــي ســــ  بِالبابِلِّــــ

ــبِي  ــذَا الصـ ــظ هـ ــن لَحـ  مـ
   ــرِي ــي بِـ ــي ِلـ ــد وفـ  وقَـ
 ـــي ــاحِ الشَّهِــ ــن اَألقَــ  مــ

 
 

ـــآنالظَّم فـــي بِـــرِيو 
 

ــان  جمـــــ
 

ــان  فـــي مرجـ
 

 

ــا ــا مليكَـــ ــا مليحـــ  َأيـــ
ــا   ــح فيكَـ ــذب الملْـ ــا َأعـ  مـ
ـــا ــى عاشقيكَــ ــر إلــ  اُنْظُــ
 فَكَلُّهــــــم يشْتَهِيكَـــــــا 

ــ ـــاوكُلُّهــــ  )٢(م يشْتَكيكَــــ
 

 

٣(فَاكْتُب(    ـلْطَانيـا س ـملَه 
 

ـــــــانَأم 
 

انـــرجه ـــنم 
 

 

ــى   ــف مغْنَـ ــقَ ِلْإللْـ ــم يبـ  لَـ
ــى   ــه المعنَّــ ــْأوِي ِإلَيــ  يــ
ــا ــِل ذَا همـــتُ حزنَـ ــن َأجـ  مـ

ــتُ ــنَى  )٤(وظَلْـ ــران مضـ  حيـ
ــى  ــرِي غَنَّــ ــي وغَيــ  َأبكــ

 
 

 نِلي عنْـد بعـضِ الجِيـرا   
 

ــان  مكـــــ
 

ــان  وِإمكَـــــ
 

 
  

: السـابق   )٤(".     واكتـب : "في دار الطـراز   )٣(".    تشتكيكا: "في عقود الآلل  )٢(".    يحلو: "السابق  )١(
 ".ودمت"

 : (*) وقال ابن سناء الملك مكفرا



 الموشحاتدیوان 

 

 )٣٩( 
 )المنسرج (  

 اكــر ــي اَْألشْـ ــتَ فـ ــي وقَعـ ــاِئر قَلْبِـ  طَـ
 يا ومـــا َأدراكَأشْـــراك هـــذى الـــدنْ  

 ــاك ــا ِإيــ ــذَر غُرورهــ ــاك واحــ  ِإيــ
   ـــاكــــا َأنْههلصو ـــنا عنْيُأفٍّ ِلـــد 

 

خْــــتبِالْب لَتْـــهــــٍل خَواهج كَـــم 
 ـــت ــه بِالْمقْـ ــد رمتْـ ــٍل قَـ  وعاقـ

 

 نُعمـــــــى 
ــا  ظُلْمـــــ

 

 

ــوى     ــي بلْ ــتُ ف قَعو ــد ـــا قَ ــي بِه نَفْس 
 ــو ى الْهــو ى  تَهــوهالْم ــو ى هــو ى والْه 

ــوى ــُل واَْألحـــ ــدى الْكَحيـــ  وِإن تَبـــ
ــوى    ــْل مثْـ ــنَّفْسِ بـ ــوم ِللـ ــثَم حـ  فَـ

 

 ــْأت ــم َأخْطَــ ــْأت واِهللا ثُــ  َأخْطَــ
  ــت ــتَ الَ كَنْ ــتَ لَي ــا لَي ي ــس ــا نَفْ ي 

 

ــى   مرمــــ
 ثَمــــــــا

 

 

ــى   ـــي منِّـ ــس اسمعـ ــا نَفْـ ــاِهللا يـ  بِـ
 خَي ـــك ــا لَ ى  مــو ــي الْه ف ــت ــي )١(ب  ظَنِّ

 يفُــــوز قَــــوم بِجنَّتَــــي عــــدنِ   
ــبنِ    ــي غَـ ــرة وفـ ــي حسـ ــت فـ  وَأنْـ

 

   ــت ــنِ النَّع ــتْ ع ــد جلَّ ــيبةٌ قَ صم 
ــتِّ    ــا م ــفَ م كَي ــك ــا منْ بجــا ع ي 

 

ــى   عظْمــــ
ــا  غَمـــــ

 
 
 د

  

 .٢/٤١٠: ، وسجع الورق  ١٣١: وهي في دار الطراز  (*)
 ".                    بالهوى: "سجع الورق في  )١(

 دــي ــد شَـ ــى وقَـ ــد بنَـ ــذي قَـ ــن الَّـ  َأيـ
ــــدــــا بِالْيهالس ـــسي الَمالَّـــذ ـــنَأي 
   دمــر ــه سـ ــن ملْكَـ ــذي ظَـ ــن الَّـ  َأيـ
 ــد ــى والَ ينْفَـــ ــن َأن الَ يفْنَـــ  وظَـــ

 

قْـــــتِللْو يـــــهاُهللا ف فََأنْفَـــــد 
ــيروا  فَص  تــر ــي الْم ف ــه لَيع ــن م 

 

 حكْمـــــــا 
ــا  ردمـــــ

 

 

ـــلْ  ــِإنَّني جاهــ ــوا فَــ ــا رب عفْــ  يــ
ــن ذَاهـــلْ  ــم َأكُـ ــك لَـ ــا لَيتَنـــي عنْـ  يـ
 ولَيتَنــــي مــــا اغْتَــــررتُ بِالزاِئـــــْل
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ـــلْ     ــن قَاِئـ ــم َأكُـ ــطُّ لَـ ــي قَـ  ولَيتَنـ
 

ــي  ــن تَحتـ ــام مـ ــغَيرِي الَ ينَـ  صـ
ــاع الْ ــتِّي  ج ــا س ــاح ي وص نــكْي سم 

 

ــا   )١(همــــ
 ممـــــــا

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٤٠( 
 )مجزوء الرمل (  

 صرفُ كَأسي جلَّنَـاَرةْ 
 في هوى من رِيقُ فيها

 

 وهي بِـالمزجِ بهـارةْ  
 من شَرابِ الكَْأسِ َأحلَى

 

 فََأدرهــا واسقنيهـــا 
ــى  ــار َأغْلَ ــذَا ص ِلهو 

 

 

ــا ــاحي )٢(بِثَنَايـ  كاَألقَـ
ــباحِ ــاعٍ كالصــ  وقنَــ

 

  تْ نَشْـرحـةْ  )٣(فَضامدالم 
ــةْ  امــفَ غَم ــتْ َألْ ٤(غَلَب( 

 
 

  

 .هذا السمط ساقط من دار الطراز )١(
 ١/٥٠٨: ، وسجع الورق  ٢١٢: ، وعقود الآلل  ٢٨، وفصوص الفصوص ق ١٣٧: وهي في دار الطراز  (*)

: فـي دار الطـراز    )٣(".                      ثنايا: "في عقود الآلل  )٢(.    ١٦٩: مايسات ، والعذارى ال
 ".شر"

 ".دونه كل غمامه: "، وفي الفصوص " عمامه: "في دار الطراز ، وعقود الآلل  )٤(
ـــي احــا لَو ــوا ي ١(فَتَنَح( 

ــى  ــا علَ ــالح )٣(فَلَه  الم
 

ــالَمةْ  ــَألُوا اَهللا الس اس٢(و( 
 اِإلمامـــةْ )٤(بِجماِلهــــا

 

ارــا د ةْ )٥(رِيقُهــار اِإلم 
 شَـبِيها  )٨(حين الَ تَرى

 

 )٦(ثَغْرها عقْد الـوزارةْ 
ــالَّ ــا َأج ــنٍ م سح َأي 

 

 ــد ــذا تَص ــا )٧(فَل تيه 
ــالَّ   ــا َأقَ اٍل مــو  )٩(ونَ

 

 

 )١٠(يا فُنُون العـذِْل زوِلـي  
ــةُ سْؤِلــ   ــا غَاي ـيِإنَّه 

 أذكـى غَليلـي   )١٣(حسنَها
ــي   ــتَرِي ِل ــلٍّ يشْ خ َأى 

 

 اللَّـومِ كُفِّـي   )١١(يا صنُوفَ 
ــا ــي  )١٢(ِإنَّه تْفــةُ ح غَاي 
 أفْحـم وصـفي   )١٤(حسنُها

 ـــف ـــا بِألْ نْهــةً م  قُبلَ
 
 

 فَابحثُوا ِلي عن عبـارةْ 
 تَشْـتَهِيها  )١٦(ِإن نَفْسي

 

 معـــارةْ مشُـــتْراَةٌ الَ
 )١٧(فَعسى بِالْوصِل تُجلَى

 

ــي ها )١٥(فَبِنَفْســترِي  َأشْ
ودعـالَ   )١٨(فَيعُل فالقَـو 

 

 

ــتْ   ــرِ تَنَاه جةُ الهــد م 
ــك ــوه بِ وِجــاهت) ١٩(و  ش

ــتْ   اهب ــك ــذُوٌل في وع 
 

ــلْحا    ــاِهللا ص ــدي بِ  فَابتَ
 ِلوشَـــاة فيـــك تَلْحـــا

 

ــذَْل نُصــ  الع ــن  حاويظُ
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 .في هذا الغصن تقديم وتأخير )٢("                        يا للواحي: "في العذارى المائسات  )١(
 ".دولة تغنى: "السابق  )٤(".                              ولهذي في: "في الفصوص  )٣(
 ".ريقها ورد: "، والفصوص " ومعها دار: "في العقود  )٥(
 ".تستديم الصد: "في الفصوص  )٧(".                                 بياض: " في دار الطراز )٦(
 ".ما أفالّ: "في العذارى  )٩(".                                          ال تلقى: "السابق  )٨(
 ".بل صنوف: "السابق  )١١(".                                 دولي: "في دار الطراز  )١٠(
 ".حبها: "في عقود الآلل ، وسجع الورق  )١٣(".                               ضاعفت: "في الفصوص  )١٢(
 ".فبروحي: "في عقود الآلل ، وسجع الورق  )١٥(".                                   مثله: "في الفصوص  )١٤(
 ".                   إن قلبي: "في الفصوص  )١٦(
 ".بالوصف"لو أبت بالوصل نجالً ، وفي سجع الورق : "ابق الس )١٧(
 ".فيك: "في العذارى  )١٩(".                      ليعود: "في الفصوص ، والعذارى  )١٨(

ــتْ تَاه ِــق  )١(ونُجــوم اُألفْ
 

)٢(وتَعالَــتْ 
 حــين َأضــحى 

 
 

 منْك في البدرِ ِإشَـارةْ  
ــاد ع ــه ــفيه )٣(ِإنَّ اس 

 

 فَخُذُوا منْـه البِشَـارةْ  
 الَ رأينَـا منْـك وصــالَ  

 

 واعلموا العـاذَل فيهـا  
 ِإن ســمعنَا فيــك عــذْالَ

 

 

ــنَنْتي ض ٤(ِإن( ــاِلك بِوص 
ــك ــا َأدرى بِقتَاِلــ  ًأنَــ
ــك ــن مالَِل ــكُو م ــا َأشْ  َأنَ
 اِلـــكخَي ــنكَاِئي ماشْـتو 

 

 ــَل الم ــذَرِي قَتْ فَاحــب ح 
ــربِ   ــى بِح ــْأذَاني منِّ  فَ

 حَأقْــر قلبــي )٥(ِإنَّــه 
 )٦(ِإنَّــه َأقْلَــقَ جنْبِــي  

 
 

 الَّطْيفَ الِّزيارةْ )٧(فامنَعي
 وكَــذَا الَ َأقْتَضيهـــا 

 

حبوالر وةْ )٨(هارخَس 
ــف زار ِإالَّ  َأي طَيــ

 

ـــا  زورةٌ ال َأرتَضيهــ
ــ ــوقَ وولَّ ــيج الشَّ ىه 

 

 

ــم ــي )٩(ك الَكه ــدين  تُرِي
ــاكي  ــى اُهللا فكَ قَض ــد  قَ
ــواكي ه ــن نَا محــتَر واس 

ــواكي ــديث ِلسـ  )١٠(وحـ
 

 ِلــم تَــرومين فَنَــاِئي   
ــاِئي  ــذَابِي وعنَ ع ــن م 
  نَــــاءـــنَا ِللْهلَسجو 

ــنم يهعــماس١١(و( غنَــاء 
 
 

 سكَنَتْ بِجنْبِي جارةْ
 ن جو ِإليهاوتْقُوْل ِإ

 

 )١٢(هرِبتْ من َأهِل الحـارةْ 
 )١٤(وآشْ يرِيدوا منِّى دوالَ

 

 )١٣(خَلَّصتْ منْهم يديهـا
جارى بي أولـى  )١٥(ِإن 
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 ".والسماء ال شك باهت: "، والفصوص " أو ما السماء باهت: "، والعقود " أو ما السماء: "في دار الطراز  )١(
 ".بسناها: "ي دار الطراز ، والفصوص ، وعقود الآلل ف )٢(
 ".بخلت: "في دار الطراز  )٤(".                      صار: "في سجع الورق  )٣(
 ".إنه حرم قربي: "في الفصوص  )٦(".                        قرح: "في عقود الآلل  )٥(
 ".إن ذا الربح: "السابق  )٨(".                         امنع: "في الفصوص  )٧(
 ".لم تريدين" …" لم ترومين: "، والفصوص " لم: "في سجع الورق  )٩(
 ".فاسمعيه في: "في العقود والعذارى  )١١("                    في سواك: "في الفصوص  )١٠(
 ".منها: "في العذارى  )١٣(".                        أهل حارة: "السابقان  )١٢(
 ".أنا: "في العقود  )١٥(".         هوال: "، وسجع الورق والفصوص " وال: "في العقود ، والعذارى  )١٤(

 : (*) وقال أيضاً
 )٤١( 
 )المنسرج (  

ــاكي    الْب ــي فمِ طَرــو ــي النَّ ف كــاد ص 
 فَـــالْجفْن فَخِّـــيِ والْهـــدب َأشْـــراكي
اكَأر                 َأن آن قَــــــــد 

 

 

ــي   تْ نَفْســذَّب ع ــد ــي قَ ــاُل نَفْس ــا ب م 
 ولَــم َأر الشَّــمس تَشْــتَكي شَمســي   
ــن ِإذَا بـــدتْ تُمســـي  تُضـــحي ولَكـ
ــي  ـَرى والَ ُأنْسـ ــ ــتي بِاْلكَـ  الَ وحشَـ

 

 آكــر ــن مـ ــين حسـ ــوا الْعـ  ِإن منْعـ
  ــاك ــز لُقْيــ ــبرِي وعــ  وذَلَّ صــ

      ــن ــي الْوسـ ــاك         فَفـ  َألْقَـ
 

 

   اءــم َأس ــب ــي ح ي فــم ستُ اــي نَس 
ـــاءقْـــتُ بِالْمتَري احـــوعمد ـــنمو 
ــتْ بقَــاء حوباِئـــي     بَأح ــنــا م ي 

ـَا  فــي يــديك ِإحياِئـــي   )١(بِرغْمهــ
 

 ـــــاكيحـــــي مف ــــاييحم َألن 
 ـــا بِـــكي٢(َأح(  ـــاكيح اهللا ثُـــم 

نِّـــي وع قَـــتْالَك             ـــنع 
 

 
  

 .٢/٤٨٥: ، وسجع الورق  ١١٢: وهي في دار الطراز  (*)
 ".بزعمها: "في سجع الورق  )١(
 ".به: "في دار الطراز  )٢(

ــةْ    وبجــاِل ُأع مــي الْج ــي ف الَّت ــت  َأنْ
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 وَأنْـــت كَالشَّـــمسِ غَيـــر محجوبـــةْ
ــك مكْذُوبـــ    ــسٍ علَيـ ــلُّ نَفْـ  ةْوكُـ

 وبعـــد هـــذَا فََأنْـــتَ محبوبـــةْ   
 

  ــنَاك ــنَا ِلمضـ ــِل الضـ ــد قَتْـ  وبعـ
 اكــر ــوى َألسـ ــرِ الْهـ ــوِل َأسـ  وطُـ
  اكــو هي                   ــن ىِ ِلمــوب  طُ

 

 

ــا   هبرِي بِحــد ــاقَ ص ض ــد ــدا )١(قَ  ج
 وِإن ِلـــي فـــي غَرامهـــا بـــدا   

 تــاز ــالَالً وجـ ــارتْ مـ ــدا جـ  الْحـ
 وعوضـــتْني مـــن وصلهــــا صـــدا

 

  اكــر ــدود َأغْـ ــن بِالصـ ــرك مـ  غَـ
  اكــر ــيتُ ذكْــ ــلي وِإالَّ نَســ  صــ
اكــو ــكَن                 سـ ــى سـ  وِلـ

 

 

ــا  ــتُ َأهواهـ ــا فَلَسـ ــلَوتُ عنْهـ  سـ
ــي  ــا ثَنَتْنـ ــا  )٢(ومـ ــا ثناياهـ  لَهـ

   ــدي ــا الْب ــَأتْ م ــذْ نَ مــاو اهكْر٣(ُل ذ( 
ــا  ـــي وغَنَّاهــ ــا عاذلــ  فَجاءهــ

 

 ــالَّك ــوى وخَــ ــُل الْهــ  راح خَليــ
  ــاك ــه وزاد معنَّــ ــرت علَيــ  جــ
ــاك ــن                  نَسـ ــن زمـ  فَمـ

 

 
  

 ".تنثني: "السابق  )٢(".                           في حبها: "في دار الطراز  )١(
 ".لمن نأت والبديل ذكراها: "المتنبي من بيت  )٣(

 : (*) وقال أيضاً
 )٤٢( 
 )المنسرج (  

 الَ تَشْغَلُوني عن َأشْغَاِلــي 
 

ــذَّاِلي  ــا عـ  يـ
 

 مــا َأنْــتُم منِّــي فــي بــاِل
 

 

 هيهاتَ َأن َأسـلُو عـن عشْـقي   
 ــق ــي دون الْخَلْ ــقُ حقِّ  والْعشْ

 

 ح ــنــلُو عَأس ــفَ َأنكَيقِّــيو 
 والْعشْقُ مخْلُـوقٌ فـي خَلْقـي   

 

 والْعشْقُ لَم يخْلَـقْ ِإالَّ ِلـي  
 

 فَيـــا ساِلــــي
 

ـــي ــرِقْ بلْباِل الَ تَس ــاك ِإي 
 

 

    تَـادعِللْم ـنْكُمى عـوـوا الْهعد 
ــاد ــن َأنْكَ ــو م ــب الَ يخْلُ فَالْح 

 

 ــاد اَْألكْب يــتلَــى تَفْتا عرــبص 
ــد ذَا ــادقَ ــي َأو كَ ــه قَلْبِ  ب في
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 خُذُوا حديثي عـن َأحـواِلي  
 

ـــي ـــي حاِل  حاِل
 

 شَوقٌ رخيص ووصٌل غَاِلـي
 

 

رــاذ ــتَ ع ـــي الَ كُنْ ــا عاذِل ي 
 ـــر ــا فَات ــمى طَرفً سي ــد  وقَ

 

     فَاجِــر ـرـي بقْلع ـزب ١(قَد( 
 ـــر اتفًا بــي ى ســم سي ــد  وقَ

 

خَاِلــي  و ـي خَـدانبس قَد 
 

ــالِ  ــن الْخَـ  مـ
 

ـــي  ــع ذَا حاِل م ــه  )٢(لَكنَّ
 

 

 ــه ــا خَلَّ يهف ــم ــةٌ كَ ــي خُلَّ  ِل
ــاهللاْ   ــتَ بِ ملــْل ع ــوُل ه  تَقُ

 

 تَشْفي الصـدر وتَـروِي الْغُلَّـةْ    
  لَّــهــي حي فـنسح ــنَأنِّـي م 

 

 ومن جماِلـي فـي سـربالِ  
 

ــرِ ب٣(اِلـــيغَي( 
 

 والْشَّمس ُأخْتـي في َأسما ِلي
 

 

ــولْ  ــا مقْتُ ــتْ قَلْب يتْ فََأحارز 
 فَحين سمتُ الْوصـَل الْمعسـولْ  

 

ــولْ    قْبالْم ــه جــتْ بِالْو  وَأقْبلَ
ــغُولْ  ــي مشْ ــنَح قَلْبِ ــتْ تَ  قَالَ

 

 قَد اشْتَبك يا خي سرواِلــي 
 

ـــي  ــي خُلْخَاِل ف 
 

ــواِلي ــابِ الْ ــوا ِلب وِاتْالَزِم 
 

  

 .٢/١٢٧: ، وسجع الورق  ١١٦: وهي في دار الطراز  (*)
 ".حاِل: "في سجع الورق  )٢(".                     بز فاخر: "في دار الطراز  )١(
 ".غير باِل: "في دار الطراز  )٣(
 : (*) وقال أيضاً 
 )٤٣( 
 )مجزوء الهزج (  

 ــم ــا الَِئـ  يـ
 

ــوفي  ــي وقُ ــعِ حبِيبِ بــي ر ــاَل ف  طَ
 

ــوفي ــه عكُـ  وعلَيـ
 

 

 الَِئمــــي كُــــن صــــموتَا
ــا  ـــا بيوتَـــ  واجتَنبهـــ

 

 وَأنلْنــي سكُوتَـــا   
ــا ــَئالَّ تَموتَـ  رح ِلـ

 

ــــــارِمبِص 
 

 يفــع ــنٍ ض ــرة جفْ كَس ــن ــلَّ م س 
 

ــيوف ــاعٍ للسـ  قَطَّـ
 

 

 َأضــــعفَتْ كُــــلَّ حــــوِل
ــتْ  ــلِ منَعــ ــلَّ نَيــ  كُــ

 

ــولِ   ــلَّ قَ ــتْ كُ مَأفْح 
ــلِ   ــلَّ لَي ــورتْ كُ  نَ

 

ــم  مباســــ
 

 وفــج ــفَ الس ــر خَلْ ظْهــا ي رهنُو 
 

 الْخَطُـوف قرثَْل الْبم 
 

 

ــةْ  ــي أى خُلَّــــ  خُلَّتــــ
  ــه ــمس حلَّـ ــبس الشَّـ  تَلْـ

 

 ــه ــفِّ عبلَ ــةُ الْكَ  طَفْلَ
 ــه ــك اَْألهلَّـ  وتُرِيـ

 

اِئــــــمتَم 
 

 ــرِيف ــز الشَّ ع ــز رٍ بــد قَ صــو  فَ
 

 يــفففَــافَ اْلععو 
 

 

ـــد ــك نَهــ  بزنــــى منْــ
دروو ــاح  وَأقَــــــــــ

 

 ــد ــا وقَــ  ومحيــ
  خَــدو ثَغْــر ــوه 

 

ـــم  وخَاتَـــ
 

 ــف ــٍل نَحي ــرٍ نَحي ــي خَص ــاَل ف ج 
 

 ــف ــبٍ كَثي ــي كَثي ف 
 

 



 الموشحاتدیوان 

 

 مــــــا َأرانــــــي راضِ
ــ ــتُ ِلقَــ ــين قُلْــ  اضِحــ

 

ــاضِ   الَ والَ متَغَـــ
 جـاِئرِ اْلحكْـمِ مـاضِ   

 

 ـــم اكــا ح ي 
 

 ِإن ذَا الْخَصم سـرقَ ِلـي شُنُوفــي   
 

ــهادةْ ضــيوفي   بِشَ
 

 
  

 .٢/١٠٢: ، وسجع الورق  ١١٧: وهي في دار الطراز  (*)
 : (*) وقال أيضاً

 )٤٤( 
 )الخفيف ( 

 قَامةُ الْغُصـنِ مـا لَهـا مالَـتْ    
 وكَذَا الشَّـمس مـا لَهـا حالَـتْ    
 فَاســتَمع ِللســماء ِإذْ قَالَــتْ  

 

 ــح ــرِ رِيـ ــن غَيـ ــه مـ  فيـ
ــــيحلالْم ــــهجو نْــــدع 
يحــــحالً صقَــــو يــــهف 

 

نُور شَمسي مـن وجـه ذَا منْسـوخْ   
ــدرِ  ــه ذَا الْبـ ــدرِي ِلوجـ ِإن بـ

 

 :وهــى َأيضــا تَقُــوْل    
ــا ــوْلخَــ  دم َأو رســ

 

 

 ــاح ــن التُّفَّ م ــه ــه في جو َأي 
  احواَْألر ــت احر ــد ــه قَ لَيعو 
   احالـر بشُـر طَـاب قَد هلَيعو 

 

  ــر ــه اَْألحمــــ  لَونُــــ
 ــذْكَر ــي الَ تُــــ  فَهــــ
 ـــر ــه تَسكَــــ  وبِــــ

 

ــوخْ  طْبالْم ــكَر َأس ــد ــه قَ لَيــْل ع ب
ن ِللْخَمـــرِكَيـــفَ ِللْخَمـــرِ َأيـــ

 

 خَـــلِّ عنْـــك الشَّـــموْل 
ــوْل ؟  ـــه ِللْعقُـ  سلْـبـ

 

 

 الَ َأرى فيــه ماِلكًــا نَفْســي  
ــمسِ  ــو كَالشَّ هعِ ومــد ــا بِال  َأنَ
 هْل درى حين غَاب مـن َأمسـي  

 

 َأبـــــــدا ِإن بـــــــدا 
ــدى  ــومِ النَّــ ــَل يــ  مثْــ
 َأنَّـــــه قَـــــد غَـــــدا

 

ــبرِي بِ  ص ــد ــوخْ عقْ فْسم هــد عب
ــرِى  ــماء الَ تَسـ ــوم السـ ونُجـ

 

ــكُوْل   واللَّياِلـــــي شُــ
ــزوْل ــدجى الَ يــ  والــ

 

 

ــاذْل ــةُ الْعـ ــي َأو منيـ  منْيتـ
ــابِلْ  الس هــذَار ــي ع ــلُوا ِل فَس 
ـــلْ  اهج ــد اسح ــاب ــا ع مبر 

 

  ــار ــده الْجلُّنَــــ  خَــــ
  ارـــد ــفَ استَـ ــه كَيـ  فيـ

ــ ـــذَارخَــــ  ده بِالْعــــ
 

 
  

 .٢/١١٦: ، وسجع الورق  ١١٣: وهي في دار الطراز  (*)
كُلُّ من لَـم يصـْل ِإلَـى الشّـمروخْ    
ــدرِي    ي ــن مـــالً و اهج ــه ابع

 

ــولْ    صــي الْو ــا ف  والْعنَ
ــوْل ــوُل الْجهـ ــا يقُـ  مـ

 

 

ــه  عـاب ِإلْفـي ولَـم يقُـْل صــدقَا      الَ رَأى ِإلْفَــــــــــ
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يــهــا ف بجــقَا ع ــم يمــتْ عشْ  لَ
ــا  ــفه حقَّـ ــدو بِوصـ  فَسَأشْـ

 

فَـــــــــــهَأى طَرِإذْ ر 
ــفَه ـــوا وصـــ  فَاسمعـــ

 

ــوخْ ــبِ الْخُ ــِل زغْ ــدير كَمثْ ــو غُ لُ
ــرِي  ــالَمِِ غَي ــذَا الْكَ ــر بِ ــتُ آم لَس

 

ــنِ وامســح وكُــولْ    اج 
 )١(نَـــا ِلنَفْســـي نَقُـــوْل

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٤٥( 
 )الرجز (  

ــد ــفَقْ  )٢(َأخمـ ـــوت الشَّـ ياقـ
وســـاح فـــي ُأفْـــق الْغَســـقْ

 

ــدرارِي    در الـــ
ــارِ ــر النَّهـ  نَهـ

 

 

اَْألقَـــاح فـــرع ـــنم فَـــاحو
 ــاح ــم ِللريــ ــب جِســ وهــ
ــاح ــرِي ونَــ ــرد الْقُمــ وغَــ
الْبِطَــــاح ــــرهــــتْ زبالَعو

 

 الْك ــر ــاءنَشْ ٣(ب( 
 ـــاءبثْــُل الْهم 
الَءــو ــى الْـ  علَـ
 اءــو ــد الْهـ  يـ

 

  

 ".بقول: "في سجع الورق  )١(
 .٢/٤١٨: ، وسجع الورق  ٨٣: وهي في خريدة العصر  (*)

 :     هذا البيت في خريدة القصر  )٣(".                      أخمل: "خريدة القصر  )٢(
  

 وفــت كــافور الصبـــاح  
ــاح    ــر األق ــن نش ــاح م  وف
ــاح   ــم الري ــن جس ــب م  وه
 والح مـــن زهـــر البطـــاح

 

ــماء   ــك الس  مس
ــاء  ـــر الكب  نش
 مثــل اهلبــــاء 
ـــواء  ـــد اهل  ن

 

 



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــدرِ اْ  ــي بـ ــار فـ ــقْوسـ ُألفُـ
وقَــد وقَــى الشَّــمس الْغَــرقْ   

 

ــرارِ  ــر السـ  سـ
 منْـــه ســـمارِي

 

 

فَــــاتْرك ِلغَــــيالَن الطُّلُــــوْل
ــذُولْ   ــمِ الْع ــى رغْ ــرب علَ واشْ
وانْثُــر علَــى ُأفْــق الشَّــمولْ   
وقُــــْل ِلســــاقيك الْعجــــوْل

 

ــا  ــدب ميـ  )١(ينْـ
ــا  ــن الْحميـ  مـ

ــد الثُّ ــاعقْـ  ريـ
 بِــــاِهللا هيــــا

 

ــقْ   ــور الْفَلَـ ــرى نُـ ــا تَـ َأمـ
ـــرقْ   ــد استَــ ــه قَــ لَعلَّــ

 

ــارِ   ــيب بِنَـ  شـ
ــمس الْعقَــارِ   شَ

 

 

   امـــدم ـــنِإالَّ م سالَ شَـــم
ــو ـــالَم )٢(تَجلـ ــق الظَّـ بِتَمزِيـ

نَـــى اَْألنَـــامعـــالَ مالْع نَفْـــس
امــــرالْك ــــدِإذَا ع ــــوه٣(و(

 

 ذَات ــود  وقُــــ
ـــيدشالر ـــهجو 
ــود  ســـر الوجـ
ـــيدـــتُ الْقَصبِي 

 

ـــقْ  ــد سبــ ــوا وقَــ تَخَلَّفُــ
ــقْ  ــن لَحـ ــيهِم مـ ــيس فـ فَلَـ

 

ــارِ  ــى الْفَخَـ  ِإلَـ
ــارِ ــر الْغُبـ  غَيـ

 

 

َأغْنَــــى وَأقْنَــــى بِاللُّهـــــا
ـــى ــُل النُّهــ ــاده فَضــ وقَــ
ـــى  ــا اشْتَهـ ــى مـ ورام َأعلَـ

م ــــازحـــــاوهالس ارقْــــد
 

   ــر ــا تَعسـ  ومـ
  ثَّـــرـــا تَعفَم 
 ـــذَّرـــا تَعفَم 
  ـــرـــا تَكَبفَم 

 

ــقْ   ــد خَلَــ ــلَّ رب قَــ فَجــ
ــن علَــقْ    اِلـــي معي الْمــذ ه

 

 بِاالقْتـــــــدارِ 
ــارِى  ــالَ تَمـ  بِـ

 

 
  

 ".مي"هو ذو الرمة ، وصاحبته : وغيالن  )١(
 ".األنام: "في الخريدة  )٣(           ".    تحكى: "في سجع الورق  )٢(

ابشَــــب ــــاهقْيــــرِي بِبمع 
ابشَـــر يـــهِلـــي ف سلَـــيو 
ــاب ــود كعــ  وكَعبتــــي خَــ
  نَـــابتجغْمِ االقَالَـــتْ بِـــر 

 

 ــاف شُ صــي الْعو 
 ــالَفالس ــرغَي 
ــوافي ــا طَـ  لَهـ
افــر  واالنْحـــ

 

جـــي يـــا حبِيبِـــي واســـتَبِقْ
ــِإن ــقْ  فَـ ــا غَلَـ ــي مـ زوجِـ

 

ــْل ِإزارِي   واحلُــ
 ذَا الْيــــوم دارِى

 

 
 :(*)  وقال أيضاً يرثى أمه

 )٤٦( 
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 )السريع (  
ــا  امــي ي ــرا قَلَبِ ــا ع امــاه )١(ي ده

     ـاهنَه ـنم ـعم ـدجالْو ـاها نَهلَم
 

 ــاه ــى نُهـ  مضـ
 

 

 دهــاني الزمــان  )٢(مــازاَل ِلــي منْــذُ  
ــى ــان  )٣(َأسـ ــطبار جبـ ــجاع واصـ  شُـ

  نَـــــانـــــةٌ ِللْعةٌ خَاِلعـــــربعو 
 انــو ــى الْهـ ــون وتَرضـ ــِل الصـ  الَ تَقْبـ

 

 اهــر ــه كَ ــاب عنْ ــد غَ ــاظرِي قَ ونَ
    اهـرـي سف لَـه رهالـد حفْسي ٥(َأو(

 

 اهـــرى ب٤(تُـــر( 
 

 

 صـــبرا جمـــيالً َأيـــن صـــبر جميـــْل
ــبِيلْ  ذَاك ــه ســ ــا ِإلَيــ ــبِيٌل مــ  ســ

 
 

  

 .٢/٤٢٠: ، وسجع الورق  ١/٨٢: وهي في خريدة القصر  (*)
".                              أنس: "السابق  )٣(".            مذ: "السابق  )٢(".           وما: "في الخريدة  )١(
 ."شراه: "السابق  )٥(".              سراه: "السابق  )٤(

ــديثي طَوِيـــلْ    ــي قَصـــير وحـ  وقْتـ
 حســـبك مـــن راحتُـــه فـــي الْعوِيـــْل

 

  ــاه ــا الْوفَ ــه لُقْي ــا يبغي ــلَّ م جو
  ــفَاه ش ــه ــا خَاطَبتْ ــرِي خُطُوب تَب

 

 ــفاه ــى شـ  وهـ
 

 

 يدــد ــزن شَـ  حزنـــي علَـــى ُأمـــي حـ
    يــددج غَــض ــوهاِلـــي ولَــى اللَّيتَب 

ــ ــد   فَقُ ــن مزِي ــْل م ــبِ ه ــارِ الْقَلْ  ْل ِلنَ
  ــد ــن محي ــْل م رِ ههــد ــرف ال ــْل ِلص  وقُ

 

    اهنَـو ـا قَـدمـرِي وهد عطْتُ دغَل
   َأتَــاه ــا قَــدم وني ِإالَّ دــْأتي

 

  ــاه ــْل عسـ  فَهـ
 

 

   ارــز ــا الْم نْهــطَّ م ــن شَ ــى م ــي علَ فلَه 
 كُـــلُّ دار وَأظْلَمـــتْ مـــن بعـــدها  

  ــار ـــا الْخيـ ــدارِ فيهـ ــار ِللْمقْـ  وصـ
 ــار ــا والنَّهـ ــُل لَهـ ــى اللَّيـ ــد بكَـ  وقَـ

 

     اهشَـج ـا قَـدم فـرالْع ذَا ِلفَقْـده
  ــاه ــه بكَ ــد منْ جــاَل الْو ــذَا َأطَ ه

 

 وِللصـــــــالَةْ 
 

 

 يــــا لَيتَنــــي ســــابقْتُها ِللْممــــاتْ



 الموشحاتدیوان 

 

ــي ــفَاتْ  والَ َأرى نَفْســ ــر الصــ  بِشَــ
 منْتَـــزع الصـــبرِ عـــديم الثَّبـــاتْ   

ــتَعجِباتْ  ــن مسـ ـــى قُلْـ ــم ثَكَالَـ  )١(فَكَـ
 

     ـاهيح قَـى لَـهـا بم ينذَا الْمسـكه
   اهوــا واهو ثُــم ــهلَيــا عاهو

 

 اهقُــــو ــــده 
 

 
  

 ".مستعجالت: "في الخريدة  (*)
 

 : (*) وقال أيضاً
 )٤٧( 
 )السريع + مجزوء البسيط (  

ــو ــي )١(إليكُمــ  عنِّــ
ــنِ  ــرةُ الجفْــ  وكَســ
 يـــا جملـــةَ الحســـنِ

 

 فلســـتُ بالساِلـــــي  
ـــي  ــر بلْباِلــ  تُجبِــ
ــاِلي ــلْت َأوصــ  فَصــ

 

 ِإن كنت ال تَدني    فَـال تُضـني  
 

 نِّـي خيبـةُ الظَّــنِ    )٢(يكفيكم 
 

 

ــي ــى أرى عتْقــ  متــ
ــك رِقِّـــ  ــن ماِلـ  يمـ

 قد صـرتُ مـن عشْـقي   
 

 ــيه ــا ُأقَاســـ  ممـــ
ــيه  وال يواســـــــ
ــه ــن تَجنِّيـــ  ومـــ

 

 أشدو مع الورق    على الـوِزنِ 
 

ــزنِ    الم ــع ــى م كة َأبــار  وت
 

 

 ونـــــازح الـــــدارِ
 حـــــلَّ بَِأفْكَـــــارِي 
 خُـــذْ بعـــض َأخْبـــارِ

 

ــي   ــي حينـ ــرب ِلـ  قَـ
 وغــاب عــن عينــي  
ــينِ  ــن البـ ــي مـ  إنـ

 

 أصبحتُ في النارِ    علـى َأنِّـي  
 

 مــن ذكْــرِه فــي جنَّتَــي عــدنِ 
 

 

ــبِ   ــى قَلْ ــي عل ٤(لهف( 
ــبِ  ــع الركْـ ــار مـ  سـ
ــي  ــدار ال تُنْبِــ  فالــ

 

 !هــل نــافع لَهــفُ ؟   
ــفُ   ــَأى ِإلْـ ــا نَـ  لمـ
ــفُو  ــيشُ ال يصـ  والعـ

 

 والدمع ذو وثْبِ    مـن الجفْـنِ  
 

 فــي س كــان قَــد ـــنِكأنَّــهج 
 

 
  

 .١/٣٩٤: ، وسجع الورق  ٢١٦: وهي في عقود الآلل  (*)
 ".تكفيك: "السابق  )٢(".                        إليكم: "في عقود الآلل  )١(
 ".قلبي: "السابق  )٤(".                             أخباري: "السابق  )٣(

 )١(ومنزِِلــــي َأقْــــوى
 )٢(فهـــيج الشَّـــجوى 

 ــــهكَّانس ـــدعمـــن ب 
ــه ــد جِيرانـ ــن بعـ  مـ
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ــ ــكْوىفقــ  اَل والشَّــ
 

  ـــهشَان ــنع تُخْبِــر 
 

 مضى الَّذي َأهوى   فَيـا حزنـي  
 

 قَد اشْـتَفَيتَ يـا عـاذِلي منِّـي     
 

 
 : (*) وقال أيضاً

)٤٨( 
 )الرمل (  

 الوغَى والسـكْر فـي عينَـي غَـزالْ    
 
 

 وفـي هـذي كنَانَـةْ         هذه حانَةْ  
 

 

 هذه تَسقى وهذي منـه تَرمـي  
 وهو همي وبِـه تَفْـرِيج همـي   

 

 فَهو محبوبِي وِِإالَّ فَهـو خَصـمي   
 بالضحى شَمسي كما بالليل نَجمـي 

 

ــاْل فــي الكَم ــن ــدرِ لَك ــه كالب هجو 
 
 

 جمانَـةْ قَـده بانه           بَِأعالَهـا   
 

 

   نْـهم ـنغُص شْقي العاَل بِي فم
ــْل  ماِئــــــــــــــ

 بالليل َأنْفَـاس الخَماِئـلْ  ) ٣(مخْمٌل
 

ــْل  ــأوراق الغَالَِئ ــو بِ ــن يهفُ غُص 
 وَأنَا المقْتُوُل مـن تلْـك الشـماِئلْ   

 

ــالَلْ   ــحرِ الح ــابِ بِالس لَأللْب ــي فَه 
 
 

  َأح كَـمفَتَّانَةْ        و انَـةْ  َأيـتْ لُبي 
 

 

 خَده بالخاِل مـا َأغْنَـى وأثْـرى   
 سار من أوطَانـه بـرا وبحـرا   

 

 خالُه المسكي قَد سـار وَأسـرى   
 فَــَأتَى حتَّــى ملَــى خَديــه تبــرا

 

 َأي خاٍل قَد سـرى مسـرى الخَيـالْ   
 
 

 مانَةْجاء من عانَةْ        وقَد َأدى اَأل 

 
  

 ".الشجو: "في عقود الآلل  )٢(.                     أقفز وخلى من أهله: أى  )١(
 .١/٤٤٩: ، وسجع الورق  ٢٠١: وهي في عقود الآلل  (*)

 ".                    محمل: "في عقود الآلل  )٣(
دوبِ قَاصبحِللْم اءج نلَى مما ع 

 وهـو بـارِد  ورد المنْهَل منـه  
 

  ـدبِ راقالشُّر دعب َأى المحبوبفر 
   القَالِئـد ـضعب ـهيقنتَع نم صار 

 

ــي ــوق الآلل ــن فَ ــاقوتَ م ــَل الي قَب 
 
 

 شَم ريحانةْ       فَهْل هذي خيانَـةْ ؟  
 

 

 ــه ــتْ علي ــادةٌ تَاه ــه غ  فَتَنَتْ
 فَلَقَــد كانَــتْ لــه طَــوع يديــه

 

 خْرى فَرطَـتْ مـن راحتَيـه   بعد ُأ 
 :وتُغَنِّيـــه ِإذا جـــاءتْ إلَيـــه

 

 فمي وكَم تَجـذب دالَِلـي   )١(كم تَبوس
 
 

 )٢(بسنانانة        تَظُـن َأنِّـي فُالنَـةْ    
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٤٩( 
 )البسيط (  



 الموشحاتدیوان 

 

ــــــتَانسب 
 

 ــن ــي غْص ف 
 

ــى  يحمــــ
 

نـــز  )٣(بِاليــــ
 

 

نَــــــــعمي 
 معفَاســـــــ

عــز  يجـــــ
 

 مــن يســتَرِقْ  
ــرقْ  ــي فَ  )٤(قَلْبِ

ــقْ ــا عشـ  لَمـ
 

ــان  ريــــ
 

ــني  َأعطَشَــ
 

ـًا  نَجمـــــ
 

ــلَّني  َأضــــــ
 

 

ــي  جفْنـــــ
ــدني  خـــــ
ــي  ِإنِّــــــ

 

 جفَـــا الكَـــرى 
ــتَرى  الَ يشْـــ
ــرى  ــا تَـ  كَمـ

 

ــــــانميه 
 

نــج  ذُو شَــ
 

ــمى  مصـــ
 

تَنبِــــــــالف 
 

 
  

 .الخرجة عامية فاحشة ماجنة )٢(                              ".تبس: "في سجع الورق  )١(
 .١/٤٩٧: ، وسجع الورق  ٢٤٧: وهي في توشيع التوشيح  (*)

 ".      مزق: "في سجع الورق  )٤(.        ويقصد بها الرماح اليزنية ، نسبة إلى ذي يزن )٣(
 

 مــو ــي حـ  ِلـ
مــــوي كَــــم 
مــــا قَــــوي 

 

 علَـــى ملُـــوْل 
ــولْ َأ ــحى يقُ ض 

 هــذَا العــذُولْ 
 

ـــان  شَيطَــ
 

 عـــــذَّبني
 

ــى  َأعمــــ
 

ــي ــم يرنــ  لَــ
 

 

ـْه  ِللَّــــــــ
ــــــــلَّهض 
ــه  زلَّــــــ

 

ــتْ  ــاذَا لَقيـ  مـ
ــقيتْ  بِهـــا شَـ
ــتْ ــا هوِيـ  لَمـ

 

ــلْطَان  ســـ
 

ــي  ــى غَن  عنَّ
 

 ظُلْمــــــا
 

ــي  َأفْقَرنــــــ
 

 

 معنَـــــــى
ــنَى  مضـــــ
ــى  غَنَّــــــ

 

 لَـــم يفْهـــمِ  
ــرحمِ  ــم يـ  لَـ
ـــي  بِالْعجمـــ

 

ــان ــا جـ  يـ
 

ــنىِ  )١(بكشــ
 

ــا  لَمـــــ
 

ــي  )٢(هجرتنــــ
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٥٠( 
 )الرجز (  

يــككحي البــدر 
 

 لوالَ تَثَنِّيـك 
 

 وأنتَ جنَّةُ الصديقْ
 

 ــك ــوال تَجنِّيـ  لـ
 

 

 )٣(لــم يلــقَ نُعمــى
 ونعـــــــــيم

  ــك الَقــم ي ــن لَ م 
 ـــكاقرم فــو  يـ
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  ـيمظي كُـلَّ علْتَنمح 
 قديم )٤(وِإن ِلي دينًا

 

ــــكنَاقلَـــى عع 
 

 

  

 .٤٩: أي يا من ال تسامحني ، هامش التوشيع  )٢(".                                   نكشتني: "السابق  )١(
: األمـل  ، وبلوغ  ١/٤٤٠: ، وسجع الورق  ١٩٧: ، وعقود الآلل  ٣٦٩) : قسم القاهرة(وهي في النجوم الزاهرة  (*)
٦٤. 

 ".دنيا"، وبلوغ األمل " ذنبا: "في النجوم  )٤(".                            نعما : "في بلوغ األمل  )٣(
يكنرِ ُأددللص 

 

م١(بِالَّض(-يكنأج 
 

  )٢(ِإن ِلي قًلْبا رقَيقْ
 

يكــد ــاه يعـ  عسـ
 

 

  يـدعب ـنا معبرأيتُ ر 
نسالح ى بِهثَو  يـددالج 

 الدر النَّضـيد  )٤(وزهرة
 

  ــه ــتَ تََأوي ــد كُنْ  قَ
ــتَ ــه )٣(ِإذْ َأنْ  ثاوي

ــه ــْل درارِيـ  ال بـ
 

 تَشْـكيك  )٥(فحرتُ
 

يكانعْل مفَه 
 

 خَلَعتَها روضا َأنيقْ
 

ــك ــى مغَاني  )٦(علَ
 

 

 أهواك معسـول القُبـلْ  
 )٨(مألتَ عينَيـك كَحـلْ  

 األمْل )١٠(مازِلْتَ وأنتَ

ــماِئلْ   ــو الشَ  )٧(حلْ
 )٩(من سـحرِ بابِـلْ  
ــلْ  ــلِّ َآمـ  )١١(ِلكُـ

 

نِّيكتَج ك١٢(ُأتْر( 
 

 فيـك  )١٣(فَعاذِلي
 

 )١٤(في فَمه مسك سحيقْ
 

ين١٥(ح(  يكـمسي 
 

 

 يعـــذلُني ومـــا درى
ــك أرى ــي فيـ  وِإنَّنـ
ــتَ ــيٍء تُشْ ــلِّ شَ  رىبِكُ

 

 ــاِلي )١٦(بكُنْــهح 
 )١٧(كُــلَّ الجمــالِ 

ــتَ ــالي )١٨(ولس  غ
 

 يشريك) ١٩(بالروحِ
 

رِيكدي سمن لَي 
 

 فَكَيفَ من ذَاقَ الرحيقْ
 

يكمن ف دوالشُّه 
 

 
  

 ".ألن لى قلب رقيق: "في بلوغ األمل  )٢(".                       للضم: "في سجع الورق  )١(
 ".وزهر: "في سجع الورق  )٤(".                           إذ كنت: "النجوم  في )٣(
 ".معانيك: "السابق  )٦(".                       فخرت: "في بلوغ األمل  )٥(
 ".يمأل عينيك الكحل: "السابق  )٨(".         تحلو وتحلى: "في النجوم وبلوغ األمل  )٧(
 ".وأنت روضة: "السابق  )١٠(                        ".من غير كحل: "السابق  )٩(
 ".حييك: "النجوم  )١٢(".                        فكيف قل لي: "السابق  )١١(
 ".فمه مسك فتيق: "في النجوم  )١٤(".              وعاذلي: "السابق ، وبلوغ األمل  )١٣(
 ".لحسن: "في بلوغ األمل  )١٦(     ".                        لما: "بلوغ األمل  )١٥(
 ".كل الخيال: "، والنجوم " كنه الجمال: "السابق  )١٧(
 ". بالنفس: "السابق  )١٩(".                            فلست: "في النجوم  )١٨(

 

ــى  أب ــد ــى قَ ــا َأت لم 
ــا القَب ــن ــه م  )١(جردتُ

 ذا الصـبا ) ٢(فقاَل خَـلِّ 
 

 ـــالَهـــي وصطعي 
ــع  الغالَلَـــةْ مـ

  ــه ــتُ الَ لَـ  فَقُلْـ
 



 الموشحاتدیوان 

 

 نَخلِّيـك  )٣(عليشْ
 

 نَدارِيك )٤(وِليس
 

 الهوى قاطع طَريقْ )٥(نا في
 

 يـكرعد ن٦(ال ب( 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٥١( 
 )الرجز (  

ــقُ عــادتي   العش
 

ـَرةْ  بالفطْـــــ
 

ــعادتي  ــو س  وه
 

 

ــوى  ــى اله ــي عل ــا ل  م
 ولــيس فــي الجــوى  

 ــب ــي دواوالحــ  لــ
ــوى  ــْل غَــ  وإن تَقُــ

 

ــبرِ   ــن صـ  مـ
 مـــن ضـــرِ 
ــدرِي  ــو تَـ  لـ
ــدرِي  فَقَـــــ

 

ــي  إن وِالَيتــــ
 

ــذْرةْ  فـــي عـ
 

ــبابتي ص ــذُر  فاع
 

 

 صــدقْتُ ِلــي صــديقْ  
ــقْ  ــه عقيـ ــي فَمـ  فـ
ــقْ  ــنُه الرقيــ  وحســ
 وقــــده الرشــــيقْ 

 

 جميــــــــْل 
ــْؤ  ولؤلـــــ
ــْل  جليــــــ
ــْل  يميــــــ

 

ــة ــنِ بانَـ  كَغُصـ
 

 فـــي ســـكْرةْ
 

 انَـةرِ ع٧(من خَم( 
 

 
  

 ".خلى: "في بلوغ األمل  )٢(.                  ويقصد جرده من الثياب التى يرتديها )١(
 ".وليش: "، وبلوغ األمل " والشي: "في النجوم  )٤(".                 على اش: "في النجوم ، وبلوغ األمل  )٣(
 ".يغريك: "في بلوغ األمل  )٦(                               ".   ما: "في بلوغ األمل  )٥(

 .موضع ينسب إليه الخمر العانية )٧(.                        ١/٣٦٣: وهي في سجع الورق  (*)
ــا  ــى نَقَـ ــن علَـ  غُصـ
ــى  ــب التُّقَـ ــد َأذْهـ  قـ
ــقَا  ــه الشَّـ ــو بـ  يحلُـ
ــى  ــي تُقَـ ــفَ لـ  وكَيـ

 

ــةْ    ــي الجنَّـ  فـ
 والفتْنَـــــــةْ

ــةْوا  لمحنَــــ
ــة  بِجنَّــــــ

 

ــة ــي رامـ  وظبـ
 

 بِنَظْـــــــرةْ
 

ــي ــد المت ــد قَ  قَ
 

 

ــارقَا ــرتُ سـ  قـــد صـ
 ســـــرقْتُ طَارِقَـــــا
ــا  ــتُّ معانقَـــ  بِـــ
ـــا  ــيُل عاشقَــ  تَســ

 

 خيـانَــــــةْ 
ــةْ  فُالنَــــــ
ـــةْ  ِلبـانَــــ
 َأمـانَـــــــةْ

 

ـــي انَتتْ َأمــاع ض 
 

ــرةْ  ــي غُـ  فـ
 

ــانَتي  يتْ دــر  غَ
 

 

 ــالم ــمعِ المــ ــا  ال تســ  ودعنَـــــ



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١١٠

ــالَم   ــذَا الكَـ ــا ِلـ  فمـ
 ـــام ــمع ِلمستَهـ  واسـ
 امالغَــــر بِــــه زاد 

 

ــى  ــن معنَـ  مـ
 معنَّــــــــى
ــى  فَغَنَّــــــ

 

ــارتي ــومِ ج ــا ق  ي
 

 دي الحـــــرة
 

ــي  تاررــقَّتْ م  شَ
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٥٢( 
 )المقتضب (  

رقالَب دتْ يدرج 
 

قالشَّر نا مصارم 
 

ــت   ن ……ورمـ
 

 )١(ق .…هما اس
 

 دــر ج ــد ــدير قَ  والغَ
 

 ــــاءجيشَـــنًا بِهوج 
 

 

  

 .١/٤٨١: وهي في سجع الورق  (*)
 .سواد باألصل: في هامش سجع الورق  )١(



 الموشحاتدیوان 

 

 

درز ــد ــيم قَـ  والنسـ
  دــر ــد فَ ــام قَ  والغم

 

  ــاء ــى الم ــه علَ عرد 
 ــاء طْحــلِّ ب ــرو كُ  غَ

 

 بـالبرق والقضيب 
 

 ك على الطُريقبار
 

 ن ……كالحسامِ ِإذْ 
 

 )١(ق .…والخليجِ 
 

 

 والغصون قَـد قَامـتْ  
ــتْ امــالعروسِ ِإذْ ه  ك
 والكئــوس قــد دامــتْ

 

  ــاق ــى س ــا عل كُلُّه 
 اقرــروجِ َأوفــي م 
 مــن كواكــب الســاقي

 

 فْقوالجداوُِل الـد 
 

قبي السالِل فكالس 
 

 ن ..…وانثَنَى بِالَ 
 

   )١(ق .…السرى و
 

 

ــتْ  ــد التَفَّ ــا قَ بوالر 
ــفَّتْ ص ــد ــاح قَ  والبِطَ
ــتْ ــد زفَّ ــاض قَ  والري

 

 فــي الغالِئــِل الخُضــرِ  
ــرِ  هــَل الز ــي خَماِئ  ف
 عرســها علــى القَمــرِ

 

 ِبـالنُطْق واستباح 
 

قى اًألرشَكَتْ لَدو 
 

 كَتْ فَلَمبن .…و 
 

 )١(ق .…سلْوةً عنِ 
 

 

ــلْ  َأقْب ــد ــع قَ  والربي
 والطيـور فـي جحفَـلْ   
ــْل لْبب ــين ح ارــز واله 

 

   ـرذَا اَألخْض اهفي ِلـو 
ــكَر سفــي ع والنُّــوار 
  ـرنْبكالخطيبِ فـي الم 

 

 ِالخَلْـق نا معوالد 
 

 ِلِإللَــه َأن يبقَــى
 

 للوزِيرِ فـي َأمـنِ  
 

 فهو نَاصر الحقِّ
 

 

ــه الْ  ــيد لَ ــاسس ب 
ــاس ــه النَّ ــعتْ لَ خَض 
ــاس ــا واليـ  والرجـ

 

ــدهرِ  ــع ال ــطَا م والس 
ــرِ صــي م زِيزِ فــالع  ك
ــرِي تَج ــه اعري ــن م 

 

 فَهو ماِلـك الـرقِّ  
 

 تْـقوالع الَءوالو 
 

 والسرورِ واَألمـنِ 
 

قدوالص فَاءوالو 
 

 
  

 .سواد باألصل: في هامش سجع الورق  )١(
 : (*)وقال موشحا مكفرا 

 )٥٣( 
 )الرجز (  

 ــديكهالعقــُل ي 
 

يكدتُر والنفس 
 

 وأنتَ في بحرٍ عميقْ
 

 ــك ــن ينَجي فَم 
 

 

 يا قلـب قَـد بـان الهــدى    
 وَأعلَـــن الشَّـــيب النِّـــدا
 وكُــلَّ هــوٍل قَــد بــدا   
ــدا  ــروى أبـ ــتَ تُـ  ولسـ

 

ولَســــتَ 
ولَســــتَ
ولَســــتَ

ــــتَولَس
 

ــع  تَتْبـــ
عــم  تَســ
عــز  تَجــ
عتَشْــــب 

 

يــكف هشَــر ــنم 
 

يككْفي والبعض 
 

 فأنتَ بِالَّلومِ حقيـقْ 
 

يكــاف صي ــن مم 
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 ــيم ظع ــك ــن ملْ ع ــاك  أله
  ــيم ــا نَع يهف ــة ــن جنَّ  ع
   مــدي ــا قَ يهــا ف ــلُّ م  وكُ
ــرِيم ــا ال تَـ ــتَ فيهـ  وأنـ

 

 ــيء شَــ
)١(لَيســـتْ

ــو فَهـــ
ــا عمـــ

 

يـــــدهز 
ــد  تَبِيـــ
يـــــددج 
ــد  تُرِيـــ

 

ــك ــور تُلْهِي  والح
 

 يكـقتَس والوِلْد 
 

 سلْسالها من الرحيقْ
 

 ــك ــى تُروي  حتَّ
 

 

خْتَـــفي ــم ــقُ ذَاْ لَـ  طريـ
 وســـر ذا لَـــم يكْتَشَـــفْ
ــي  ــم ال تَقْتَفـ ــتَ ِلـ  وأنـ
ــي   ــتَ ف ــتْ وَأنْ ــإن تَم  ف

 

  هــدي ــن قَاصــ  عــ
ــهِل  جاحديــــــــ

ــه ؟  ــن يقْتَفيــ  مــ
 ــه ــتَ فيـ ــا َأنْـ  مـ

 

ــك ــِإن بارِيـ  فَـ
 

يكلْقفي النَّار ي 
 

 يلقيك في نارِ الحريقْ
 

ــك  ســخْطًا ويبقي
 
 

 

   ــد ــي عقَ ــا ف ــا وقَعنَ  ِإنَّ
   قَــد ــكلْمنَــا حبــا ري 

 

ــفَ  وكَيــ
َأملَـــــى

 

 تَنْحـــــْل
ــْل  وَأمهــ

 
 

  

 .١/٤٤٣: ق وهي في سجع الور (*)
  ــد ــاَل اَألم ــد طَ ــد وقَ  وقَ
درو ــد ــا قَـ ــُل عمـ  نَجهـ

 

 ــن ونَحــ
ــك منْـــ

 

ــْل  نَجهــ
ــذْهْل  ونُــ

 

 ـيكصيعي وخْطي 
 

يكخْطي سلَي نم 
 

 لَو كَان ذَا رأي وثيقْ
 

ــيك رضي ــان  لك
 

 

ــتَجِيب ــن يسـ ــي ممـ  إنِّـ
 ــب ــن ينيـ ــي ممـ  وِإنَّنـ

ــه م ــب فاجعلْ ــن ال يخي م 
 الحبِيــب ــيع ــنِلم ـرواغْف 

 

 ــــــينح
ــد بعــــ
ــك فيــــ
ـــــووه

 

 ــه  تُنَاديـ
ــه  تَماديـ
نِّيــــهتَم 
غْريـــهي 

 

 ــك ــيشْ نخلِّي لع 
 

ارِيكدوِليشْ ن 
 

 نَا في الهوى قاطع طَرِيقْ
 

ــك ــد نَعزي الب 
 
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٥٤( 
 )الكامل (  

 رقَ بينَنَاالبين فَ
 

همجِس ذَابو بحنَى المض 
 

رافسى ووهي نم خَالَّه 
 

هكْمح ارجو بِيبالح ظلَم 
 

 

ــى  حَأم ــد ــبِ قَ ــع الحبِي بر 
 ومضى السرور وما اسـتَحى 
 وذَهلْتُ عن شَـمسِ الضـحى  
ــحا ــي ص ــه قَلْبِ ــن لَ ــا م ي 

 

 طَــوى طَــي الكتَــابوقَــد انْ 
ــابِي  ــوَل اكتَئ ــا طُ فَي ــي  من
ــابِ   جتْ بالحارــو ــى تَ  حتَّ
 الَ كَان ما بِك مثْـُل مـا بِـي   

 

 إلفٌ نََأى وجد دنَا
 

 قَلْب تَمكَّن منْـه همـه  
 

  رـاتسلْقَـى وىِ يالَّذ كَتَم 
 

 حتَّى تَكَلَّم فيه كلْمـةْ 
 



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــى  ــي علَ فلَه ــان مالز ذَاك 
   فُـالن ـعـي مشيع يبا طي 
 ــان ــه بِكَ ــروا عنْ خُب ــن م 
    ـانـانِ بالب ـنمِ غُصا قَـوي 

 

  ــد ــي الَ يفيــ  وإن لَهفــ
  ــد ــا ُأرِي كَم ــود عى يــر  تُ
  ــود عــا ي فَم ــه ــلَّ عنْ تَس 
 ــد ــا العمي ــجِي َأنَ ــا الشَّ  فََأنَ

 

  

 .١/٥٩٠:  وهي في سجع الورق (*)
 َأين القَوام قَد انْثَنَى

 

همض نَأيالمشوقُ و نَأي 
 

 ـاكَرتَس قَدو الكَالَم نَأي 
 

 َأين المحب وَأين لَثْمةْ
 

 

ــه ــدا ِإلَيـ ــتَكى َأبـ  الَ َأشْـ
    ـهيدـي يـرِي فَأس طَـاب قَد 
 ــه تَياحــي ر ــةٌ ف ــي راح  ِل

 ــو ــروا لَ الَ تُكْثــه لَيي عم 
 

ــادى   ــر وِإن تَمـ  وِإن َأصـ
ــادا   ــب َأن ُأفَ ــتُ َأرغَ فَلَس 
 َأرى بِهــا غَيــي رشَــادا  
ــا َأرادا  مو ــب حــوا الم عد 

 

 ِإن المليح وِإن جنَى
 

 الَ َأشْتَكيه والَ َأذُمـه 
 

 رـوَأح اهوس رِفُونْل تَعه 
 

 تُهاسُل شَرتَح ـهظُلْمو 
 

 

 ابــب ــَل الشَّ ــة مثْ ــم لَيلَ  كَ
 ابــه ــَل الشِّ ــوة مثْ قَه ــم  كَ
    ـابُأج كَـمتُ وـوعد قَـد كَم 
 ــاب َأص ــا َأن ــتُ لَم ــم قُلْ  كَ

 

   ــه فرــيمِ ع ــا بِنَس تُهطَّرع 
 ــه ــط كَفِّ ســي و ــا ف تُهَأير 
 ــه طفــي بِع ــفْ ِل ــم تَعطَّ  وكَ

 هامِ طَرفـــهألْبابنَـــا بِســـ
 

 يا طَرفُه لَما رنَا
 

هقْمابِ سى ِإلَى اَأللْبرسو 
 

 َأطْرِقْ فَسحرك قَد تَنَاثْر
 

همهتَّى طَاشَ سح ابفََأص 
 

 

ــر ــِل القَمـ ــة مثْـ  ومليحـ
  ــر ــن البشَ ــالَُل م  ذَاك الهِ
رويومـــاً بِـــالح تْهـــلَبس 

ــا  ــتْ لَمـ ــر وتَرنَّمـ  عبـ
 

ــالَلْ   ــب الهِ ــتْ قَلْ تَّمي ــد  قَ
 ولَقَـــد تُســـمى بِـــالغَزاْل
 وســـبتْه يومـــا بِالـــدالْل
 بِقَضــية وبِشَــرح حــالْ  

 

 عبر الحبيب بِدارِنَا
 

 يشمه )١(والورد في كمه
 

  ـركَاس تُ ِإِليـها نَظَرلَم 
 

 بدد قَليْل وقَعد يضـمه 
 

 
 : (*) ال أيضاًوق
 )٥٥( 
 )الرجز + البسيط (  

 ما لُحـتَ ِللْغُصـنِ  
 

دــج  ِإالَّ ســ
 

 وغَــاب فــي اَألوراقْ 
 

ــد سالح ــن م 
 
 

 
  

 .١/٥٦٩: وهي في سجع الورق  (*)
 .وعاء الطم: الكم  )١(

ــنِ   ِللْغُص ــن َأي ــن م 
ــنِ سح ــن م ــك ــا في م 
 فَهــــْل درى َأنِّــــي

 َأو ِللْهِـــــــــالَْل 
 ومــــــــن دالَْل
 َأخُــــو خَبــــالْ 
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ــي أ ــىوَأنَّنــ  كْنــ
 

 يـــبقفَ الرخَـــو 
 

 والقَلْب في شَـجنِ 
 

 ــد ــد وقَ  وقَ
 

ــواقْ  ــي اَألشْ ف ــد جو 
 

 ــد جــا و فَم 
 
 

 

 طــرتُ بِــالَ رِيــشِ  
ــيشِ  ــي ج ف ــاء ِإذْ ج 
ــيشِ  ــي طَ ــُل ف  والعقْ
ــي  شيــا ع ــاتَ م هيه 

 

 ونــج ــن الشُّــ  مــ
ــن ــون مــ  الفُنُــ

 ــون ــي جنُــ  وفــ
 يــــبطــا ي  ممــ

 

 وِإنَّمــا حزنــي 
 

  ــدبِــالَ َأم 
 

ــتَاقْ  ــادةُ المشْ ــْل ع ه 
 

ــد  ِإالَّ الكَمــ
 
 

 

   ــكِإلــى ِإلْف انْظُــر 
  ــكطْفع ــنم لْــهَأن 
 كــق ــن عشْ م ــب  فالقل
 ــك فطَر ــن ى مــم َأص 

 

 ــــــــحفْتَضالَ ي 
قْتَـــــرِحـــــا يم 
 ــــتَرِحسي لَــــم 
ــيب ــهم مصــ  ســ

 

ــنِ  سالح ــك  ومل
 

 دــر م ــك  في
 

 قَــد قَتَّــْل العشَّــاقْ  
 

  دبِــالَ قَــو 
 
 

 

 رــم ــى َأس ــاِلي الحلَ ح 
  ــرَأقْم بــالنُّورِ قَــد 
 رـــواَألح فُـــهوطَر 
رــح ــرِض ِإذْ يسـ  يمـ

 

ــى   ــو الجنَــ  حلْــ
 وباِلسـنَــــــــا
ــا  ــا رنَـــ  لَمـــ
ــب ــم الكَِئيــ  جِســ

 

ــثُ  ــنىينْفُ ضِإذْ ي 
 

ــد ــثَ العقَ  نَفْ
 

ــراقْ   ف ــاال ــفَ نَ فَكَي 
 

ــد ســذَا الج  ِل
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 ــب ــوى غَاِل ــذَا اله ه 
 بــاذ ــبرهم كَـ  وصـ
 اجِـــبو مـــذْلُهعو 
  بــاحــا صبِــاِهللا ي 

 

ــوْل    ــَل العقُــ  َأهــ
 فيمــــا يقُــــولْ 
ــذُولْ  ــن العــ  مــ
 ــب ــْل ِللْحبِيــ  قُــ

 

 اخْرِجني يا اَبنـي 
 

م لَـدذَا الب ن 
 

ــالَقْ ــذه اَألخْـ  اشْ هـ
 

وِاشْ ذَا النَّكَد 
 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٥٦( 
 )الوافر (  

ــيمسالن ــبه لَقَــد 
 

يمــد  وقَـــد هـــب النَّـ
 كَشَــمسٍ فــي ثُريــا  

 

 بِكَـــْأسٍ ِللْحميـــا 
 

 

 فَـــدع شَـــمس الزجـــاجِ
ـــي   ــي الدياجِ ــاعتْ ف  َأشَ

ــاف ــداجِيتُصــ  ي َأو تُــ
 

ــاعِ   ــي الْقنَـ ــمسٍ فـ  ِلشَـ
ـــاعِ  ــثَ الشُّعــ  َأحاديــ
ــاعِ  ــذٍْل وامتنَـــ  بِبـــ

 

ـــيمخلٌّ رـــا دلَه 
 

ـــيملـــبِي الْحتَس بِـــه 
ــا ــد تَهيـ ــنٍ قَـ  بِحسـ

 

ــا   يتَز ــد ــه قَ جوو 
 

 

  ـــم ــتَ هاِئ ــم َأنْ ــى كَ  ِإلَ
ـــم ــم ِإن كُنْـــتَ نَاِئـ  فَقُـ

ــْئتَ اَْأل ــارِموِإن شــ  كَــ
 

ــديرِ  ــأسٍ َأو مـــ  بِكَـــ
ــرِ  ــِل الْكَبِيـ ــى الْفَضـ  ِإلَـ
ــرِ ــود الْغَزِيــ  ذَوِي الْجــ

 

ــرِيم ــا كَ يهــا ف فَم 
 

يمحــر ــد ال بى عــو ١(س( 
 فَعـــاد الْميـــتُ حيـــا

 

ــا طَي امــد ى اِْإلعــو  طَ
 

 

  

 .، ومدح بها القاضي الفاضل ٢/٨٥: وهي في سجع الورق  (*)
 .د القاضي الفاضليقص )١(

ــــهيلع نَفْــــس لَــــه 
 ــه ــنَى الْعطيـ ــد َأسـ  وقَـ
  ـــهرِيالْب ـــرـــا خَيفَي 

 

 بِهـــا نَـــاَل الْبعيـــدا   
ــدا  ــنَّى الْمزِيـ ــد سـ  وقَـ
ــودا  ــعتَ جـ ــد َأوسـ  لَقَـ

 

 يمــق ــتَ الس يرَأبو 
 

يمــــدتَ الْعمــــدَأعو 
ــيا ــتَ شَـ ــا َأبقَيـ  فَمـ

 

ــتَ  َأيــا ر ــاَل فَي الْم 
 

 

 

  ــه ــى علَيـ ــا الْمثَنَّـ  َأنَـ
  ــه ــرى ِإلَيـ ــم َأسـ  وكَـ
  ــه ــى يديـ ــن نُعمـ  فَمـ

 

   ــاء ــي الثَّنَـ ــقٌّ ِلـ  وحـ
ـــــاءجالر هـــــدمَأحو 
 اءـــر ــي والثَّــ  نَعيمــ
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ــيم ســي الْج الَنَأوو 
 

 ـــيمظي الْعطَـــانَأعو 
ــا  ــموا راحتَيــ  فَشُــ

 

وفــر ــا وِللْمعـ  ريـ
 

 

 وعـــدتُ ِإلَـــى النَّســـيبِ 
ــوبِ  ــة خَلُـــ  بِغَانيـــ
 شَـــكَتْ جـــور الْحبِيـــبِ

 

ــثُ   ــقٌ حثيـ ــي عشْـ  فَلـ
ــديثُ  ــاب الْحـ ــا طَـ  بِهـ
ــتْغيثُ   ــتْ تَســ  :فَقَالَــ

 

يمنــز ــي ذَا ال يلخَل 
 

ــيم ــيطَانٍ رجِــ  كَشَــ
 وطُــوِل الَّليــْل علَيــا  

 

ـــا  ــع شفَّتَيـ  يقَطِّـ
 

 
 : (*) ل أيضاًوقا

 )٥٧( 
 )البسيط + الرجز (  

 عين الرقيـبِ 
 

ــب ــتْ تَخيـ  لَيسـ
 

ــةْ  قْبــا الر فَاتَه ِإن 
 

ــيب تُص ــي فَه 
 

 

ــالْعينِ ــيب بِـ  ُأصـ
 

  ــنَظَّم ــمٌل مـ  شَـ
 

 
  

 .٢/٩٦: وهي في سجع الورق  (*)
 وســـاقَ ِللْحـــينِ
ــالَبينِ  وذَاب بِـــ

 

 ــم ــقٌ محكَّـ  عشْـ
 ــم ــب مقَسـ  قَلْـ

 

ــروبِ  مــن الْكُ
 

وبــد ــه نُــ  بِــ
 

ــهْ    ــه حبــ وكُلَّــ
 

 تَـذُوب يهو 
 

 

ــان ــوى ِإيم الْه ِإن 
 ـانْل غَسالَ فَس١(َأو( 

ــانهرــا بِلــي بِهِم 
 

 هــلْو ــر سـ  والكُفْـ
هوــر عذَا و ــن ٢(ع( 

هــو  وَأي ُأســــ
 

 ِإن وجِيبِـــي 
 

ــب ــدي يطيـ  عنْـ
 

 ـــهبى نَحفَالَ قَض  ذَا النَّحيـبه 
 

 

ــي ــى َأكْن ــى متَ  ِإلَ
 والدمع مـن جفْنـي  
 فَاروِ الْهـوى عنِّـي  

 

ــم ُأوري   وكَــــ
ــري  ــيح سـ  يبِـ
 بِغَيــــرِ ســــتْرِ

 

 ِإن الَّــذي بِــي
 

 ــب ــي ربِيـ  ظَبـ
 

      ْــه ــه كَعب ــتْ بِ طَافَ
 

 نَّا الْقُلُـوبم 
 

 

 هــفٌ َأهــدى مهفْ
ــدا  جالْو ــد ــا َأكَّ م 
ــدا  ــتَاقُه جِـ  َأشْـ

 

ــلُوعي  ــى ضـ  ِإلَـ
ــوعِ  ــع الْولُـ  مـ
 وهـــو ضـــجِيعي

 

ــبِ ــر عجِي غَي 
 

ــب ــْل عجِيـ  الَ بـ
 

 ـــهبي قُرَأشْتَك َأن  قَرِيـب وهو 
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 ْــر ــي فَ لقَبو ــر  فَ
  ْـذْ غَـرِلي م كَانو 
 ْــر ــا م ــتُ لَم  فَقُلْ

 

ــ  ــانِمـ  ن الْجنَـ
ــداني  ــذَا التَّـ  بِـ
 مـــن الْعنَـــانِ 

 

 مضى حبِيبِـي 
 

ــيبو ــن نُصـ  وَأيـ
 

 ــهبحالص فَظحي نو مجِيبي يضمي 
 

 
  

 .لعله من العشاق: غسان ) ١(
 .يقصد به عروة بن حزام الشاعر الغزلي المشهور )٢(

 : (*) وقال أيضاً
 )٥٨( 
 )مجزوء الهزج (  

 عشْقي َأخْبرتْ بالَغَـةُ أنفاسـي  بِ
 

ــغْ   ــه َأبلَـ ــي بِنُطْقـ  ودمعـ
 

 

ــاس ــم النَّـ ــْأني علـ  بِشَـ
ــاس ــوى كَـ ــن ِللْهـ  ولَكـ

 

   ــاس ــار والَ بــ  والَ عــ
 َألســقَامِ الْحشَــى تَاســو  

 

 ِإنَّني الَ َأسيغُ طبـك يـا آسـى   
 

ــوغْ   ــي َأس ــوى ِل الْه ــْأس  فَكَ
 

 

 ابِي فــي الْهـوى يعــذُب عـذَ 
 بــر ــالنَّوى تَغْ ــي بِ سشَمو 

 

   ــكُبسي يعمــدم ــنلَكو 
 بــد ــفَ الَ َأنْ ــي كَي ــْل ِل  فَقُ

 

 وعهدي ظَلَّ عنْـد ذَاك النَّاسـي  
 

ــغْ   ــمِ اَْأللْثَ ــي فَ ا فــر ــَل ال  مثْ
 

 

ــوى  ــي َأهـ ــتُم َأنَّنـ  علمـ
ــداوِيني وِإن َأدوى  يـــــ

 

 غَـــزاالً َأحـــورا َأحـــوى 
 ويســــقيني فَمــــا َأروى

 

 بِثَوبِ الْجماِل قَـد غَـدا كَاسـي   
 

 وذَاك الثَّـــوب مـــا َأســـبغْ  
 

 

رــم  حبِيبِـــي ذَِلـــك اَْألسـ
 ـــرماَْألح هي خَـــددروو 

 

   ــكَّرالس ــرِي رِيقُــهخَمو 
  رهــوالْج هــي ثَغْــرنُقْلو 

 

ــيوِإ ــْئتَ َأن َأرى كَاسـ  ن شـ
 

ــبغْ   ــي تُصـ ــاقُوت ِلـ  فَبِالْيـ
 

 

 وخَـــود عشـــقَتْ قَبلـــي
ــغْلِ    ــن شُ م ــك ــالَ تَنْفَ  فَ

 

 فَمــن خــلٍّ ِإلَــى خــلِّ    
 :وعهــدي يــوم قَالَــتْ ِلــي 

 

 نُرِيد يوم أن نروح لبعض الناس
 

 ولكـــن مـــا بِنتْســـوغْ   
 

 
  

(*) ؛ واألقفال ليست على وزن ثابت ٢/١٠٢: رق وهي في سجع الو. 
 

 : (*) وقال أيضاً
 )٥٩( 
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 )السريع + البسيط (  
 في كَاسـكُم خَمـرةْ  

 

ــا  ــي الْحشَ  وف
 

 هـرمج كُمكَاس نم 
 

 

 َأذْكَـــى جـــوى حبـــي
ــي   ــي قَلْبِ ــلَّ ف ح ــن م 
ــي  ــن ينْبِـ ــاء مـ  فَجـ

 

 بِذكْرِ من قَرب ِلـي حينـي   
ـي  لَكنيع ـنع ارس قَد نَّه 

 بِطُوِل ذَاك النَّـْأي والْبـينِ  
 

ــرةْ ســا ح ــا لَه فَي 
 

 مــن الَ َأشَــا  
 

هــا َأكْــربِم ــاءج 
 

 

  ــه ــي منْـ ــد ِلـ  الَبـ
 ــه ــاِئلي عنْـ ــا سـ  يـ
  ــه ــه كُنْـ ــيس لَـ  لَـ

 

  حـبِلي ص وهٌل وي لَيشيع 
   الشّـرح تَـهمـا رمجِلُّ عي 
 ولَستُ من عشْقي لَه َأصحو

 

 والْقَلْب مـن قَطْـرةْ   
 

 قَـــد انْتَشَـــى
 

هكْرفي الس طَاحو 
 

 

  هــاف صَأو ــض عــذْ ب  خُ
ــه ــن َأعطَافــ  وغُصــ
 ــــهافَأطْر ــــاءمو 

 

 فَِإنَّه عذْب اللَّمـى َأحـوى   
 يميس تيها ينْثَنـي زهـوا  

 ا فَمـا َأروى َأشْربه رشْـفً 
 

هــر بــي ع ــه ِل  وفي
 

ــا  َأرى رشَـــ
 

هرد ــن م رــو ص 
 

 

 رــم ــا اَْألسـ ــا َأيهـ  يـ
 ـــر ـــك السكَّـ  رضابـ
كَـــــرــوُل الَ تَس  تَقُــ

 

 َأوه بديٌل فيـك مـن آهـا    
 والْخَمر لَفْظٌ َأنْـتَ معنَاهـا  
 وَألْفُ كَاسٍ منْك ُأسقَاهــا 

 

وهـــرا مهبشُـــر 
 

ــا  قَـــد شَوشَـ
 

 صدغَيك والطُّـرةْ 
 

 
  

 .٢/١٠٤: وهي في سجع الورق  (*)
 

 ــارِد ــمه الْبــ  مبســ
 ــد ــه راقـــ  َألْثُمـــ
ــد ــي حاسـ ــاَل ِلـ  وقَـ

 

 ــد ــْل زاِئ نِ بــي  َألْثُمــه َألْفَ
 ــدقَاع ْئتُ َأوش ا ِإنقَاِئمو 

 نِّي غَاِئرم هلَيع  ــداقح: 
 

هــر سع هــذ ــا ه م 
 

 مـــن الْعشَـــا
 

 هكْـرِإلَى ب وسبت 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٦٠( 
 )السريع + البسيط (  

 ِلي غَادةٌ وجهها جميُل
 

كتْـــرالَ ي 
 

 وغَايةٌ في هوى الْمعاِلي  
 

كرالَ تُــد 
 

 

دــو ِللْقُعــي و ــا ِل م مــو ــا قَ ــى    ي ــنِ العلَــ  عــ



 الموشحاتدیوان 

 

ــفَ كَيي وودــع ي صــتَف  الَ يشْ
    ـودسى حـوِلـي س ما فَـيهم 
  قُودــالْح ــلَّ بِ ــرده ظَ ب ــع م 

 

ــى  ــن اُْأللَــ  مــ
ــى  ومبتَلَـــــــ
ــطَلَى ــد اصــ  قَــ

 

 النَّدب واِهللا من يصوُل
 

ــــكلمفَي 
 

 بِالْمشْرفيات والْعـواِلي  
 

لَكهي َأو 
 

 

ــ ــواهدع ذَا وخُ ــا س يمي فذْن 
 اهالَ َأر ذَاك ــن ــتُ عـ  فَالْوقْـ
اهـــبس واَِهللا قَـــد الْقَلْـــبو 
 ــاه ــد َأتَ ــد قَ ــة الْخُلْ ــن جنَّ م 

 

ــقْ   ــا يليــ  ممــ
 ِإالَّ بِضــــــــيقْ
ــيقْ  ــوى رشـ  َأحـ
ــقْ  ــالَ رفيــ  بِــ

 

 والثَّغْر في فيه عقْد لُْؤلُُؤ
 

ــكسمم 
 

 ع ثَغْر ذَاكلَى الآللـي و 
 

ــك  مملَّـ
 

 

ِئيســر ــقه ال  يخــفُّ مــن عشْ
 ــيس لالْج ــه ــن قُربِ م ــر سي 

 

ــُل   َأو يجهــــــ
ــذُُل  ويخْـــــــ

 
 

  

 .٢/١٠٦: وهي في سجع الورق  (*)
 ــوس ــه النُّفُ بــي ح ــذْهب ف  تَ
   وسالشُّـم رهنُـو ـنفُ متُكْس 

 

ــذْهُل    وتَـــــــ
ــُل  وتَخْجـــــــ

 

 كَروُلتَسالشَّم هقرِي نم 
 

ـــكتَفْتو 
 

 جفُونُه بِالدعجِ النِّصـالِ  
 

كحتَضو 
 

 

 ــيح لــا م ــوم لَنَ ي ــر م ــم  كَ
  ــيح ســـي الْم قَامَألس ــان  كَ
ــوح ــا يفُ فُهرع ــة ضوــي ر  ف
  ــوح ــدو والَ تَنُ ــر تَشْ الطَّيو 

 

 ــب ــذَا الْحبِيــ  بِــ
  ــب ــه طَبِيــ  فيــ

ــلِّ ط ــببِكُــ  يــ
 ــيب ــى الْقَضـ  علَـ

 

 والنَّهر فيه كُـم طَوِيـلُ  
 

ــدك  مفـ
 

 َأو صارِم بِيـد الشَّـمالِ   
 

كــرحم 
 

 

  هــكَر ســي د ــوةٌ ف ــا قَه يهبِفو 
ــا ذُقْتَه ــو ــكينَها لَ ســا م ــتَ ي  َأنْ

 

  ينــاح الص رــك تُس 
ينــك سم ــن ــم تَكُ  لَ

 

 

ــ  يهــذَْل ف الْع َأن ــن ــىظَ نَه ــد  ا قَ
 ولَقَـــد جـــدد عنْـــدي حســـنَها
 قُلْـــتُ ِإذْ ذَكَّـــر تَرجـــو َأنَّهـــا

 

 وهـو قَـد َأغْــرى   
ــرى ــد َأطْـ  ولَقَـ
 تَنْفَــع الــذِّكْرى 

 

 
  

 .٢/١٢٣: وهي في سجع الورق  (*)
ــذْكرةْ   ــذَا تَ ه ــذْلَك ى عــر الَ ي 
 ونَهــى لَكــن قَلْبِــي مــا انْتَهــى

 

 ينــد ــذَا ال ــُل ه َأه 
  ـينـونِ الْعيع نع 

 

 

 وفَّــرتْ قســمي مــن تَعــذيبِها    
 كَــم لَهــا مــن عــدة جِســمي بِهــا

 ــام ى َأقْســو الْهو 
ــام سكَاَْألج ســي  لَ
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ــا   ي بِهــر تْ ضــر ــا ذَكَ ــِإذَا م  فَ
 

ــالَم اِْإلستُ وــح ص 
 

 طَـــرهقَتَلَتْنـــي شَـــاطرةْ متْزنْ
ــي بِعــدد مــا بســتَها    قَتَلَتْن 

 

 ـــكِّينـــُل السمتَح 
  ينـعسفـي ت هعست 

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٦٤( 
 )الخفيف(  

نْـــدي اُْألنْـــســـلَّ عح 
ــس ــه اْإلنْـ ــذي لَـ  بِالَّـ
 ســم ــمه الشَّ اس ــض عب 

 

 وحـــالَ ِلـــي األســـن 
الْجِــــنو ونــــاجِدس 

ــده الْ  ــض قَ عبــن غُص 
 

كـــملْـــتَ اسعج ـــفَ قَـــدكَي 
 ثاقَــــــكيلْـــــتَ معجو 

 

   قـــدالص ـــنا مـــيكَاس 
ــقِّ ــن الْحــ ــا مــ  عارِيــ

 

 

  ــطســتَ بِالْقكَمــا حم 
طـــــبالس فَبِكفِّـــــك 
ــطِّ  ــذَِلك الْخَـ ــْل ِلـ  قُـ

 

  ـــد ــتَ بِالصـ  ِإذْ حكَمـ
ــــدعالْج رِكبِشَــــع َأو 
 ــد ــك الْخَـ ــوقَ ذَِلـ  فَـ

 

كـــمسى رتُـــر ـــنخَـــطَّ م 
  اقَــــكرو ــــا َأظُــــنم 

 

   شْـــقفـــي الْم ـــادَأجو 
  ِــق ـــق الْخَلْـ ــر خَاِلـ  غَيـ

 

 
 

  

 .٢/١٢٥: وهي في سجع الورق  (*)
ــي  رب عاشــــق قَبلــ
 مـــن ِلحاظـــك النُّجـــِل
ــلِ  ــتَراح بِالْقَتْــ  فَاســ

 

  مــه ــابه سـ ــد َأصـ  َقْـ
 لْـــمفَهـــو كُلُّـــه كَ 

  ــم الْجِسو ــنَّفْس ــه ال  منْ
 

 كمــه ــاكر ســ ــو شَــ  فَهــ
ــاقَك ــد َأراح عشَّــــ  قَــــ

 

  ــق ــي الرشْـ ــاب فـ  ِإذْ َأصـ
شْــــقالْع ــــنم مقَــــتْلُه 

 

 

ــبِ ــذَّبِ الْقَلْـــ  ومعـــ
ــب ــاطر الْحـ ــاد شَـ  عـ
ــبِ  ــاحتَواك بِالْغَلْــ  فَــ

 

 فــي هــواك بِالْهجـــرِ   
ــوى الْ  ــَل الْه اســذَرِيب ع 

 وِإن كُنْــــتَ الَ تَــــدرِى
 

كــم ــه ضـــــ  فَبِقَلْبِـــــ
 ــك ــتَحالَك ِإذْ ذَاقَـــ  واســـ

 

  ــق ـــد الْخَفْـــ  بِسواعـــ
  تَنَــــى بِـــالَ رِفْـــقفَاج 

 

 

ــي  ــيا عنِّـ ــاء راضـ  جـ
قَـــاَل ِلـــي غَـــن ثُـــم 
ــي ــتَمع منِّـ ــتُ فَاسـ  قُلْـ

 

 ــع ــى َأجمـ  فَنلْـــتُ الْمنَـ
ـ   عوكُئطُوســــه تَلْمـــ
ـــــــعمتَس تَ َأندَأر ِإن 

 



 الموشحاتدیوان 

 

ـــكفَم ابِلـــي شَـــر فَـــعدا 
   ـــك ــي ساقَ خــي ي ــع ِل  وارفَ

 

 نصــقى بِــه بعــد حلْقــي    
 جنيــــك علَــــى عنْقــــي

 
 

 : (*) وقال أيضاً
 )٦٥( 
 )الرجز والمتدارك والبسيط(  

ــي ــمع غَرامـ ــتُ سـ  نَزهـ
 فَاصـــرِفْ ِإلَيـــك مالَمـــي

ـ   درِ التَّمـــامِ وقُـــْل ِلبــ
 

  احــو ــتماعٍ ِللَّـ ــنِ اسـ  عـ
   ـالَحرِفْ ِإلَـى قَلْبِـي الْماصو 
  احــر ــي الَ ب ــْل ِل ــرح وقُ ب 

 

 
  

 .٢/١٢٩: وهي في سجع الورق  (*)
ــالَمِ  ــرغْمِ الظَّـ ــدي بِـ  عنْـ

 

 احــب الص ءــو ض ــْئتَ َأو ش ِإن 
 

ــس ــي غَلَ ف حــب ص 
 

ــه لَعــ   لَيع ــر  سثَغْ
 

 

  هــك نُس ــد عا بــب ــي ص  قَلْبِ
  ــه ــترتُ بِهتْكـ ــد سـ  وقَـ
  ــه ــتَ ملكـ ــي تَحـ  وِإنَّنـ
  ـــهكســـي بِم انبس ــد  وقَ

 

ــبا     ــامِ الص َأي ــن ســا ح ي 
ــا    ــوِ الحب ــد حلْ ــي َأغْي  ف
 ِإن شَـــاء قَلْبِـــي َأو َأبـــى
ـــى  بس ــن م ــتُم ملــْل ع هو 

 

 ــس ــان الْخُلَـ  فَتَّـ
 

  الـنَّفَس ـكسبِى بِمسي 
 

 

رِيــــرحنَّــــةٌ وِلــــي ج 
ورــر ــرةٌ وســـ  ونَضـــ
ــروا   ــواه أديـ ــي هـ  فَفـ
   ــور ــي نُ هــا و هغَي ــن م 

 

  ــذَار ــه والْعـ ــن وجنَتَيـ  مـ
ارــز ــوم التَّالَقـــي والْمـ  يـ
 ـــار النَّه ـــات اعــِل س بِاللَّي 
   نَـار ـيهـْل وفي اْلكَْأسِ الَ ب 

 

 ســب ــى قَ ــد َأطْغَ  قَ
 

  ســب ح احــب َأوِ الص 
 

 

 ــك ــك هاِل ــن في ــم َأكُ ــو لَ  لَ
  ــك ــرتُ بِباِلـ ــو خَطَـ  ولَـ
ــك ــاِلي كحاِلـ ــان حـ  َأو كَـ
 ــك ــف خَياِلـ ــامنُن بِطَيـ  فَـ

 

ــا  جــِل الْح َأه ــنــتُ م  مــا كُنْ
 فَكَــان قَلْبِــي قَــد رجــا   
 لَكُنْــتُ صــبا قَــد نَجـــا   

ــال ــدجىفَ ــوِل ال ــي ه فُ فطَّي 
 

 ســر ــى الْح  الَ يخْشَ
 

 ــس ســافُ الْع  والَ يخَ
 

 

 ولَيلَـــة صـــح ظَنِّـــي  
ــي ــرِيرِي عنِّـ ــَأْل سـ  فَاسـ
ــي   ــرِ َأنِّـ ــةُ اَألمـ  وجملَـ
 فَقَـــاَل ِإيـــاك دعنـــي  

 

 يـــرنالْم رـــدـــي الْبنارزو 
   ــرِيررِ السبِــاًْألم كخْبِــري 

 تُـــه شَـــيًئا كَثيـــر  قَبلْ
  ــر ــي يطي ــن قَلْبِ م ــاد  وكَ
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  ــس ــي نَفَ ــه ف يم 
 

  ْــس ب ــك ــنَا منْ سفَب 
 

 : (*) وقال أيضاً
 )٦٦( 
 )الخفيف(  

ــذِْلي  ــي عـ ــف اَهللا فـ ــاذِلي خَـ  عـ
ــي  ــن قَبلـ ــر مـ ــى كُثَيـ ــد بكَـ  قَـ

. 

  
 هــز ــى ع  علَ

. 

 

ــنِ  ســي الْح ــةَ ف يحلِل الْمــذ اع 
 و فَقُـــْل ِلقَاتلَتــــي عــــنِّيَأ

 

ــي   ــذَا منِّ ــى بِ ــك َأولَ ــي منْ فَه 
 قَد غَنيـت عـن غَمـزة الْجفْـنِ    

 

 جفْنُـــك الْحكيـــُل بِـــالَ كُحـــلِ   
ــي  ــع عقْلـ ــي مـ ــاه قَلْبِـ ــد َأتَـ  قَـ

 

  
 هــزبِــالَ غَم 

 

 

ــقْ  ــا َأعلَ م ــك ــد طَرفَ ــا َأح م 
ــا أَ  م كــد ــفَّ قَ ــا َأخَ ــقْم  رشَ

 

ــقْ    بــا َأع م كــر ــم بِشْ ــا َأتَ م 
ــقْ    ــا َأعشَ ــي م ــا َأود قَلْبِ م 

 

 قَــد رعيــتُ فــي روضــة الــدلِّ    
ــلِ   ــة الْوصـ ــي جنَّـ ــتُ فـ  ودخَلْـ

 

  
هـــا َأنْـــزفَم 

 

 

ــبِيني  سي ــة الَحي الْمــن ذ بِغُص 
ــينِ ــي الْح ف ــلَك صو ــت نَعم ِإن 

 

ــدون ذَ  ــبِينيَأو فَ صــنِ ي سا الْح 
 فَــاقْتُلي مهجتــي وَأرِيحينــي  

 

 اقْتُلــــي جعلْــــت فــــي حــــلِّ
 وهـــي الَ تُفَكِّـــر فـــي قَتْلـــي   

 

  
 هــزالْع ــنم 

 

 

ــَؤادي بِالْهجــــرِ ــذَّبتْ فُـ  عـ
ــدرِى   ــا تَ ــتْ َأم ــتْ وقَالَ  فَبكَ

 

ــدرِ   ــرة الْب ــا ض ــتُ ي ــين قُلْ ح 
ــا ــوُل ي ــا تَقُ رِي مــد ــعا قَ اضو 

 

 ِلــم جعلْــتَ بــدر الــدجى مثْلــي    
ـــي    شَكْل ــن م ــب جتَع ــم ــو كَ هو 

 

  
 هــز هز ــم  وكَ

 

  

 .٢/١٣١: وهي في سجع الورق  (*)
ــنَّتْ  ــا ض متْ وــاد جــيتْ و ضر 
 وحنَــتْ علَــي كَمــاَ حنَّــتْ   

 

ــتْ     ــا منَّ مــتْ و ــتْ ومنَّ  وَأتَ
ــبتْ ــتْ وسـ ــَؤادي َإذْ غَنَّـ  فُـ

 

 قُــم وَألْــقِ قُرطــي فــي حجلــي    
ــي    لــى رِج ــعى علَ سن ــك ــتْ ِإلَي  جِي

 

  
هــز ــالَ حـ  بِـ

 

 

 : (*) وقال أيضاً
)٦٧( 
 )مخلع البسيط (  



 الموشحاتدیوان 

 

   ــه تْبــى ر ــنِ َأعلَ ســي الْح رِ فــد ِللْب 
لَـــهخَج فيـــه نْـــكتْ مـــدب قَـــدو 

 

 ــن ســتَ َأح  وَأنْ
 

 

   ارِهـي َأنْـورِ فـدخْجَِل الْبا مي 
ــارِه  ضــيعتَ قَلْبِــي فــي َأفْكَ

 

   ارِهرَأز ـنسِ مالشَّـم عطْلمو 
 ــارِه ــي نَ ف ــه ــتَ َأوقَعتَ  وَأنْ

 

  ــه ــه كَربـ ــلك عنْـ ــرج بِوصـ  فَـ
 ــه ــدي قُبلَـ ــوقَ خَـ ــي والَ فَـ  ُأعطـ

 

   فَقَاَل ِلـي لَـن 
 

 

يتُ كَمرِ    نَسهـي الـدف لَـةلَي 
 وســاعداي وِشَــاحا الْخَصــرِ

 

 بِتْنَا رضـيعي ِلبـانِ الْخَمـرِ    
 لَقَــد تَنَاســيتَ حتَّــى ذكْــرِي

 

  هبــح ــود الصـ ــيا ِلعهـ ــاَ نَاسـ  يـ
الْخُلَّــــه قُــــودــــلَّ حــــلَّ عَأح 

 

   ـنبِاِهللا قُـْل م 
 

 

 لَقَد حكَى منْـه غُصـن اْآلسِ  
ــ ــده الْميــاسِفَ  انْحطَّ عــن قَ

 

 لَــون الْعــذَارِ مــع اَْألنْفَــاسِ 
 فَالَ تَسْل عـن قُلُـوبِ النَّـاسِ   

 

 ــه ــَؤاد حبــ ــدع ِلفُــ ــم يــ  فَلَــ
 قَـــد استَعنَّــــا علَيـــه بِـــاهللاْ   

 

  فَنرـزغٌ مدص 
 

 

  

 .٢/١٣٣: وهي في سجع الورق  (*)
 مـا يبديـه   فَخُذْ من الْحسـنِ 

 ــه ــي التِّي ف هــذر ــي َألع  ِإنِّ
 

  ــه ــا يخْفي م ــه ــه منْ  ودع لَ
 ــه ــي في ــذَرتُ رقيبِ ــا ع كَم 

 

ــةْ   ــاِل الرقْبـ ــي اتِّصـ ــذْره فـ  فَعـ
ــةْ   ــن ذَا غَفْلَـ ــن عـ ــفَ تُمكـ  فَكَيـ

 

  نــي بم ــذْر ع 
 

 

ـــهافعِإس ــني عــَألُونالَ تَس 
  هـنسي حف  ـهطَافنَـا َأعانْثو 

 

   ــهافرِإس ـنع يلُونس نلَك 
هــاف صــي َأو ف ــد ــي ُألنْش  ِإنِّ

 

  هـــــبالنِّس وِيــــدب ــــقْتُهشع 
  ــه ــي حلَّ ــاطرِي ف ــن خً ــلَّ م ح ــد  قَ

 

 ــنَّن ــمه مقَ إس 
 

 : (*) وقال أيضاً
)٦٨( 
 )المجتث (  

ــرامِ  ــن الْغَــ  ديــ
ـــي  ــا سقَـامـ  كَمـ

ـــي قُـــمـــا غُالَمي 
 

ــاسِ   ب ــن م ــه ــا بِ م 
 مــا لَــه مــن آسِ  
ــي ــي كَاس نيِ فــق فَاس 

 

 علَى السماعِ
 

ـــي   ــرٍ عاِل ذَاتُ َأم 
 

ــزِْل  ــْأتي فَتَعـ  تَـ
 

 كُلَّ هم واِلـي 
 

 

 فَــوقَ خَــد َأزهــر    الْحســــن زاهــــي 
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الَه ــب  والْقَلْــــــ
ــــاهفُ سالطَّــــرو 

 

ــ ــزاٍل َأحــ  وربِغَــ
ــر ــذَارٍ َأخْضــ  ِلعــ

 

 واللَّثْم سـاعِ 
 

 ِلمحيـــا حاِلــــي  
 

ــْل  ــوِ الْمقَبـ  حلْـ
 

 خَصرِ السلْساِل
 

 
 

ــرِي   ــري كَجهـ  سـ
 يـــا َأهـــَل بـــدرِي
ــبرِي   ص ــار ــد غَ  قَ

 

    ــاذَا َأكْــتُمــحِ ميو 
ـــم ــا شْئتُ ــوا م  اعملُ
  تُمــرغ ــه لَيــذْ ع م 

 
 

  

 .٢/١٣٧: ي سجع الورق وهي ف (*)
 دعوا قراعي

 

 قَد كُفيـتُم حاِلــي    
 

 فَـــاللَّحظُ َأقْتَـــْل 
 

 من ظُبا اَْألبطَاِل
 

 

 قَـــد خَـــاب ظَنِّـــي
 ِإن لَــــم تَزرنــــي
 ِإن غبـــتَ عنِّـــي 

 

 وطَغَـــتْ َأشْجانــــي 
ــانِ   الْب ــيب ــا قَض ي 
 مــن تُــرى يرعانـــي

 

ريَأنْتَ الْماع 
 

 َأنْتَ زجر الساِلــي   
 

ــلْ   كَمــتَ الْم  َأنْ
 

 َأنْتَ شُغُْل الْخَاِلي
 

 

دــي َأو  ِإنِّـــــــ
 ــد ــب جهــ  الْحــ
 كَـــم بِـــتُّ َأشْـــدو

 

ــوى   ــي يهـ  َأن قَلْبِـ
ـــي بلْــوى   والتَّصابِ
ــكْوى  ــا الَ شَـ  طَربـ

 

 َأخَذْ متَـاعي 
 

ــواِلي   ــذْ َأمـ  وَأخَـ
 

 ـــذَا الْغُزـــْلهي 
 

 وعسى يبقَى ِلي
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٦٩( 
 )مجزوء الرمل (  

 لَيــتَ شـــعرِي لَيــتَ شـــعرِي  
 

  ــه ــن حلَّـ ــاك الْحسـ ــن كَسـ  مـ
 

اجِــــبو ــــارـــــذَا صِلهو 
 ــه ــي خُلَّــ ــون ِلــ  َأن تَكُــ

 

 

ــلَُّ ودي  ــحى كُـ ــك َأضـ  لَـ
ــــْل بِجِــــدٍل بــــزالَ بِه 

ـ    ت عنْــديفَــِإذَا مــا جِْئـ
 

   ـــضعِلكُـــلِّ النَّـــاسِ بو 
  ضفَـــر ـــي لَـــكبح ِإن 
ــوا   ــالَحِ يمضـ ــدعِ الْمـ  فَـ

 

ــدرِي  ــت بـ ــدرِي َأنْـ ــت بـ  َأنْـ
 

   لَّــــــهاِلـــــــي بِاَْألهالَ ُأب 
 

 بــاح ــك شَـ ــدرٍ منْـ ــلُّ بـ  كُـ
 ــه ــه خَجلَــ ــى خَديــ  وعلَــ

 

  

 .٢/١٣٩: وهي في سجع الورق (*) 



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــم َأ ــا  لَ يهتُ فرــاه ج ــن  كُ
 كُـــلَّ وفْـــت َأجتَليهــــا  
ــا   ــق فيه ــع نُطْ ــا م ههجو 

 

 ـــر ــي َأن ُأجاهـــ  ولَعلِّـــ
 ـــر ــاَل باهـ ــَأرى الْجمـ  فَـ
  ـــر نَاظ ــْلء عٍ مــم س ــْلء م 

 

ــرِي  ــوقَ ثَغْــ ــق فَــ  وبريــ
 

  ــه ــع غُلَّـــ ــاد نَقْـــ  صـــ
 

 ـــب ــتَ حاجِـ ــرف تَحـ  وبِطَـ
ــن غَ  ــةٌ مـ ــه علَّـ ــرِ علَّـ  يـ

 

 

ــدو  ــفَ تَبـ ــدتْ وكَيـ  ِإن بـ
ــدو ــن تَشْـ ــدتْ وَأيـ  َأو شَـ

 ـــدبعـــا م١(فَلَه( ـــدبع 
 

   اِئمــو ــا اللَّـ ــرتْ فيهـ  قَصـ
 ـــم ــا الْحماِئـ ــذَتْ عنْهـ  َأخَـ

 مــاد ــحاقُ خَـ ــا ِإسـ  )٢(ولَهـ
 

ــرِ   ــلِّ زمـ ــن كُـ ــتْ عـ  غَنيـ
 

   ــه ــوت مدلَّــ ــي بِاْلصــ  فَهــ
 

  ـــارِبض غَـــاب كَـــذَا ِإنو 
لَّـــــهتَقسم نْــــهع ــــيفَه 

 

 

ــا ــي  )٣(طَارهـ ــر ذهنـ  طَيـ
 لَـــو تَراهـــا ِإذْ تُغَنِّـــي  
 مــن يقُــْل ِللطَّــارِ عنِّــي   

 

 الَـــهمي ونْـــدـــا عـــا لَهم 
 الَـــهه ـــوهو رـــدب ــىهو 
ـــةْ   ــي رِسالَـ ــَؤدي ِلـ  ويـ

 

ــ  ــك فَخْــ ــي فيــ  رِيِإن حبــ
 

   لَّــــهم يــــكــــي فامغَرو 
 

 ـــب ــق عاِئ ــي الْخَلْ ــا ف ــا لَه م 
ــةْ   ــك َأدلَّــ ــا منْــ  ِإذْ لَهــ

 

 

 كُـــلُّ عـــاذٍل فُضـــوِلي  
 

 يثــد ــديمٍ وحــ ــي قَــ  فــ
 

 
 
 
 
 
 

  

 ).هـ١٢٦ت . (هو معبد المدني مغني المدينة )١(
 ).هـ٢٣٠ت . (هو إسحاق الموصلي المشهور )٢(
 .الكبير يقصد به الدف )٣(
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ــلِ    ــن جمي ــى ع نْهي ــو ه 
ــذُوِلي  ــديث ِلعـــ  وحـــ

 

 ــث ــه الْخَبِيــــ  بِكَالَمــــ
ــديثي  ــي حـ ــمعوه فـ  واسـ

 

ــرِ ــامِ ومصــ ــارِس الشَّــ  فَــ
 

   لَــــهمح ــــهلَيلَــــتْ عمح 
 

 ــارِب ــا هــ ــولَّى عنْهــ  فَتَــ
ــة اْهللا ــى ِللَعنَــــ  ومضــــ

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٧٠( 
 )المجتث (  

 الَ تَحســــبوا َأن فــــي الْخَلْــــق مثْلــــي   
ــي   ــعد ِإالَّ َألجلـــ ــقِ الســـ ــم يخْلَـــ  لَـــ
ــي    ــتَ رِجلـ ــدتْ تَحـ ــحى رقَـ ــمس الضـ  شَـ
ــزلِ   ــرمِ نُــ ــوى وَأكْــ ــرِ مثْــ ــي خَيــ  فــ

 

 ما بين نَيـٍل ونَيـلِ  
 

ــلِ   ــرٍ ظَلي بــلِّ ت ظو 
 

 وقَهوة مثِْل نَارِ الْخَليِل
 

 

ــذَ ــيم  هـــ ــام عظـــ ــرِي مقَـــ  ا لَعمـــ
  ــيم ــةٌ ونَعـــــ ــم وذي نعمـــــ  نَعـــــ
  ومــد ــيء يـــ ــان شَـــ ــدوم ِإن كَـــ  يـــ
   ــيم ــيء يقـــ ــان شَـــ ــيم ِإن كَـــ  يقـــ

 

 دع ذَا وقُْل ِللْعـذُولِ 
 

 ِإن الَّتي هي سؤِلــي 
 

 جاءتْ ِإلَينَا بِغَيرِ رسوِل
 

ــالَ  ــاءتْ بِالســـــ ــم َأدرِ فَجـــــ  مِلَـــــ
 فَعـــــاشَ قَلْبِـــــي وماتَـــــتْ عظَامــــــي
ــي   ـــالَمِ كَالَمــــ ــتَفْتَحتْ بِالْكَــــ  واســــ

 

 
  

 .٢/١٤١: وهي في سجع الورق  (*)
ــامِ   ــدرِ التَّمـــ ــتُ بِبـــ ــتْ علمـــ  قَالَـــ

 

ــالنُّحولِ  ــه بِ  رميتُ
 

ــاُْألفُوِل ــد ذَا بِـ  وبعـ
 

 لَما سحبتُ علَيه ذُيوِلي
 

 

ــ ــت بِـــ ــراقفَرقْـــ ــمَل الْفـــ  اْلقُربِ شَـــ
ـــي   ــين اشْتياقــ ــِل عــ ــررت بِالْوصــ  َأقْــ
ـــي ــي وراء الْمآتـــــــ  رددت دمعـــــــ
  ــاق ــانِ الْعنَـــــ ــي ِلعنَـــــ  ملَّكْتنـــــ

 

 َأطْفَْأت نَار غَليلـي 
 

 سكَّنْت صوتَ عليلـي 
 

 الَ غبت يا شَمس حين تَزوِلي
 

 

 ســــاء صباحـــــي راحــــتْ صــــباحا فَ 



 الموشحاتدیوان 

 

ــي  ــي وراحــ ــر روحــ ــرح غَيــ ــم يــ  ولَــ
ــادةٌ ِللْمـــــــالَحِ   ـــا غَـــــ  وِإنَّهـــــ
 وَأنْشَدتْنــــــــي عنْـــــــد الـــــــرواحِ

 

 بِاْهللا عليك يا خَليلي
 

 ُأكْتُم وانْكر حصوِلي
 

 ما َأبغَضني يا خي في عاشقْ فُضوِلي
 

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٧١( 
 )البسيط + مخلع البسيط  ( 

نملَــى الــدــتَ عكَيب ــنــا مي 
نمــز ــداثَ الـ ــتَ َأحـ  ورَأيـ
ـــنع ـــتَانســـَأِلي الْبالَ تَس 

 

ــا    ــفًا وحزنَ ا َأسهــد عب ــن م 
 قَــد َأدركَــتْ منْهــا ومنَّــا   
ــى  ــلي الْمعنَّـ ــه وسـ  رمانـ

 

 كيـدفي نَه ارص قَد 
 

 ــان ــديك وكَ ــي خَ  ف
 

 من قَبِل ذَِلـك جلَّنَـارا  
 

 

اكـــوـــةُ الَ سبِيبالْح َأنْـــت 
 ــــاكــــي ِإالّ رِضتَغالَ َأب 

 

    ــب ــو الْحبِي ه اكــو ــا ه كَم 
ــوب ــت الْقُلُـــ  وِإن تَقَلَّبـــ

 

  

 .٢/١٤١: وهي في سجع الورق  (*)



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٢٨

 

اكـــوـــرِي هـــا غيعوِِإذَا د 
 

 َأنَـــا ُأجِيـــبولَــم يجِـــب فَ  
 

ــكيا لَبــقَه  يــا عشْ
 

 ــك اَْألي ــام مــا ح يو 
 

 لَبي الْغَرام معي مـرارا 
 

 

 ِإن كَــان وجهــك كَــالْهِالَلْ  
ــالزالَْل ــك كَـ ــان رِيقُـ  َأو كَـ
ــالَلْ   الْح رــح ــرِفُ الس الَ َأع 

 

 ـــاب ــي كَالسحـ ــِإن دمعـ  فَـ
ــمي كَالســـ  ــِإن جِسـ  رابفَـ

ــاب ــك والْخضـ  ســـوى بنَانـ
 

  كيلَـى خَـدي عمد 
 

 ــك ــم َأرى كَفَّيـ  فَلـ
 

 قَد ُألْبِسا منْـه شـعارا  
 

 

ــذُولْ  الْع ــن م ــك لَيــى ع  َأخْشَ
ــْل  ويخَـــافُ قَلْبِـــي ِإذْ يميـ
 ولَـِئن صــحوت مـن الشَّــمولْ  

 

ــك الْعــواذلْ     ــتْ بِ ــا َأمنَ كَم 
 م قَــدك فــي الْغَالَِئــلْ  قَــوا

ــماِئلْ   ــك الشَّ ــحتْ منْ ــا ص لَم 
 

 ـكطْفَيي عُل فيفَالْم 
 

 ــكيففــي رِد جـوالْمو 
 

 يقُوُل ِإنَّهمـا سـكَارى  
 

 

ــاقْ   ــاالَ يطَ ــي م ــلَّ بِ ح ــد  قَ
 وغَرامهـــا حلْـــو الْمـــذَاقْ
ــاقْ  ــن الْعنَ م ــي ــى علَ  يغْشَ

 

  الْغَـــر ـــنمـــدحالَ يامِ و 
ـــــدشَهو ــــمس كََأنَّــــه 
ــا فَتَضــحك ثُــم تَشْــدو    لَه 

 

ــك ــى لَي ــك عنِّ ِإلَي 
 

 يكــد ي ــن ــي م خَلِّين 
 

 بِسك حيْل بسك طـرارا 
 

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٧٢( 
 )الرمل أو الخفيف (  

ــرفْ  َأس ــد ــعدي قَ س ــن سح 
ــم َأتْ  ــنٍ كَـ ــفَْأي حسـ  لَـ

ــعفْ  كُلُّهـــــا ورد مضـــ
 

ــتْ    ــعدي الَ كَانَـ ــتَ سـ  لَيـ
 مـــن نُفُـــوسٍ قَـــد هانَـــتْ
 فَاعـــــذُروها ِإن خَانَـــــتْ

 

 
  

 .٢/١٤٥: وهي في سجع الورق  (*)
  درــو ــان الْ ــا خَ ــاَل م  طَ
  كــدهع ــنا عــلْهالَ تَس 

 

 ُّــــدالص نْــــها مــــدبو 
ــــدهع ـــا بِـــهـــا لَهم 

 

 
 

ــى  ــدي َأحلَـ ــا عنْـ  هجرهـ
 هــو يهــدي ِلــي خَـــبالَ   
ــالَ   صــي و ــدى ِل بي ــو هو 

 

  ــه ــاٍل تُهديــ ــن خَيــ  مــ
 ــه ــي يبديــ ــو منِّــ  وهــ
ــه ــو عنِّــــي يخْفيــ  وهــ

 

ــــدهالس طَـــاب فَلَقَـــد 
  كــد ــن عنْ م ــف ــلُّ طَي  كُ

 

   دــه ــي شَ نيــي ع ــو ف فَه 
 دمـــا لَـــه عنْـــدي عنْـــ

 

 



 الموشحاتدیوان 

 

 يــا ِلقَــومي يــا قَــومي    
 نَهبـــتْ منِّـــى نَـــومي  
ــومي   ــفْ لَـ ــي خَفِّـ  الَِئمـ

 

ــنِ   ـــي بِالْحســـ  بهتَتْنـــ
 ســــلَبتْ عقْلــــي منِّــــي
 فَهـــو شَـــيء الَ يغْنـــي  

 

   ــدــا ب نْهــي م ــيس ِل  لَ
كــد قَص ــن ــا ع يهتُ فــد ح 

 

  دنِّــــى وــــا مـــْل لَهب 
ــي ا  ــا منِّـ ــدفَلَهـ  لْقَصـ

 

 

ــقْمي س ــن ي عــم ــاقَ جِس ض 
ــي  ـــي عزمـ ــك خَانَنـ  فيـ
ــي  ــن همـ ــاِلي عـ  الَ تَسـ

 

ـــي     ــي باِل ــي ف مــاثَ ه ع 
ـــي  ـــتْ آماِلـ ــك خَابـ  فيـ
 الَ تَساِلــــي عـــن حاِلــــي

 

   ــد ــك الْجِ ــي منْ ــد بِ ج 
كـــدبلَـــى عي عمفَـــانْع 

 

  ــد ــك الْوجـ ــي منْـ  زاد بِـ
ــه ــد ِإنَّــ ــم الْعبــ  نعــ

 

 

ــان ــدي يقْظَـــ  ِإن وجـــ
انــــــري حفُــــــَؤادو 
 انــكْر ـــي ســ  واشْتياقــ

 

ـــى  ــك الْوسنَـــ  بِجفُونـــ
ــنَى  ــك الْحسـ ــي منْـ  يرتَجِـ
 وغَرامــــي قَــــد غَنَّــــى

 

 وــد حو ـــد قَاع ينــز الْح 
 كــد ــي خَ ف ــك وسبــا ي ج 

 

 الْحـــزِين يطْلُـــب وعـــدو 
ــدوَأ ــيه فـــي خَـ  و تبوسـ

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٧٣( 
 )الرجز (  

  ورــرالس قَــحــا َأوم 
 

ــتَحى    ــا اس مــى و ضم 
 

 

ــب  وِإن ذَا عجِيـــــ
 ــب ــى الْحبِي ضم ــم نَع 
 ــب ــقُ الْكَِئيـ  فَالْعاشـ
 ــب ــه وجِيــ  ِلقَلْبِــ

 

 يحــح  ِإن كَـــان ذَا صـ
 ــيح لــى الْم ضم ــم نَع 

ـ   ده طَــرِيحمــن بعـ
 ــرِيح ــده قَــ  وكبــ

 

 ورــد ــي دارِه يــ  فــ
 

ــى   ــه رحـــ  كََأنَّـــ
 

 

ْــــبِإذَا َأح ــــذُراع 
  ــب ذَه ــه هجو ــن م 
ــب ــع ذَا لَهــ  فَوقْــ
 بِالشَّـــنَب الثَّغْـــرو 

 

 يـــــدمع متَـــــيم 
 يــــددح ــه  وقَلْبــ
ـــد ــْأس ذَا شَديـ  وبـ
  ــيد النَّض ــه ــا طَلْع م 

 

دروو ـــــــيرالنَّض ه 
 

ــا   ــا تَفَتَّحـــ  كَمـــ
 

 

 ــيم ــي نَع ــتُّ ف ــم بِ ــالَح   كَ ــه مــ  بَِأوجــ



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٣٠

 ــيم ــا رخــ  كَالَمهــ
  ـــيمنَفُ النَّســـدمو 
 مــدي ــوُل ِللنَّــ  يقُــ

 

 احــر ــنُها صـ  وحسـ
احــــحص هــــارَأخْب 
 احــب ى الصــر ــا تَ َأم 

 

 ــير ــك الْقَصــ  فَلَيلُــ
 

 شَـــاب ومـــا الْتَحـــى 
 

 

 د يســمع الْكَــالَم  قَــ
 ــالَم ى الســو ــى الْه  علَ

 

  ابــو ــر الصـ  ويظْهِـ
تَـــابلَّـــغَ الْكب قَـــد 

 

 
  

 .٢/١٤٩: وهي في سجع الورق  (*)
  ــالَمــا الْمعد قَــدو 
 امــر ــةُ الْغَــ  وجنَّــ

 

  ــاب ــمعي َأجـ  ومسـ
ا َأنَــــابطَانُهشَــــي 

 

  ــور ــرةُ الثُّغُــ  وخَمــ
 

ــكْ  ــحاســ  رانُها صــ
 

 

 والْقَلْـــب قَـــد لَهـــا
ـــى  ــاوع النُّهـ  وطَـ
ــد وهــى   ــب قَ الْحو 
ـــى  نَه ــد ــيب قَ  والشَّ

 

 عــن ذَِلــك الرشَــا   
ــا  وشَـــاء مـــا يشَـ
 والصــبر قَــد نَشَــا  
ــا  ــاَل ِللْحشَــ  وقَــ

 

يـــرطا وـــبخَـــلِّ الص 
 

 والَ تَكُــــن جحــــا  
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٧٤( 
 )المديد + مخلع البسيط + الوافر (  

  ــك ــي الَ يطيعــ ــذُوِلي ِإن قَلْبِــ  عــ
 ــك ــا َأبِيعـ ــتَريه كَمـ ـــي َأشْـ  وعشْقـ
   كـــيعـــا ِإنِّـــي ُأضكَم فَظُـــهَأحو 
 ــك ــوعي َأم ولُوعـ ــي ذَا ولُـ ــْل ِلـ  وقُـ

 

 ـــهى شَرِيعوفَــالْه 
 

 كَم لَه عنْـدي وديعـةْ   
 

 

 ــد ـــي  لَقَ ــي التَّصابِ ــبا منِّ ــفْ الص  خَلَ
ــذَابِ  ــن عـ ــيمٍ مـ ــي نَعـ ــي فـ  وِإنِّـ
ـــي   ــي شَبابـ ــادوا ِلـ ــابٍ َأعـ  بَِأحبـ
ــابِ   ــوارتْ بِالْحجـ ــا تَـ ــموس مـ  شُـ

 

 مهجتـــي مطيعــــةْ 
 

 في الْوصِل منْهم والْقَطيعةْ 
 

  

 .٢/١٥١: وهي في سجع الورق  (*)
 

  ـــمٍ كَـــانرِيو اهـــوـــي هنعدَأو 



 الموشحاتدیوان 

 

  اهَأر ــــي َأوراني ــَأن ــن بِــ  وضــ
  ــالَه ــد سـ ــي قَـ ــَأن قَلْبِـ ــن بِـ  وظَـ
   اهـــوى ســـوـــي َأهَأنَّن شَـــنَّعو 

 

 هــــذَه خَديعــــةْ 
 

 ولَــن َأرد لَــك الْوديعــةْ 
 

 

   طْنَــــهف اهـــوهةٌ وـــاوغَب ـــالَهق 
بِف نْـــهى مرالْـــو فَـــتَن قَـــدوتْنَـــه 

نَّـــهج اهـــوهي ـــنم يـــهخُُل فـــديو 
   تَّـــى كََأنَّــــهح ـــنُهستََأنَّــــقَ ح 

 

 دميـــةٌ فـــي بِيعـــةْ
 

 كَم صـنْعة فيـه بديعـةْ    
 

 

ــياعِ    ــضِ الض عــي ب ــاع ف ي ضــَؤاد  فُ
ــاعِ    ــرا ذَا امتنَـ ــا َأميـ ــتُ بِهـ  رَأيـ
ــعاعِ  ــي بِالشُّـ ــمسِ تُعشـ ــِل الشَّـ  كَمثْـ
 فَهِمــتُ بِــه وقُلْــتُ مــنِ انْخالَعــي    

 

 يــا َأميــر الضــيعةْ  
 

 نَم ِلي علَى وجهك سويعةْ 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

)٧٥( 
 )المضارع + المقتضب (  

ــي  بِكَفِّ
 

 في يومِ بينـي 
 

 غَرستُ النَّوى
 

 فَالَ غَرو َأن غَرسي
 

 َأثْمر الْجوى
 

 

َأغْر   هنْـدكُنْـتُ ع ـنى بِي م 
 

  اقيــت ــار اِْإلشْ  نَ
 

 
 

  

 .٢/١٥٣: وهي في سجع الورق  (*)
 جفَانـــي بعــد الْمـــودةْ  
  هــد ش ــف ــي َألْ ــي ف  وِإنِّ

 

  ــاق ــد الْوِفَ عبو 
  اقـرـذَا الْفه نم 

 

 وِإنِّي قَد حـان حينـي  
 

ــوى ــذَا الْه بِه 
 

 نَفْسـي وضاقَتْ علَى 
 

 ِإذْ هد الْقُوى
 

 

 ــب ــةَ الْمحـ ــى غُلَّـ  َأذْكَـ
 لَمـــاه وا طُـــوَل كَربِـــى
 َأظْمانـــــي وِإن قَلْبِــــي

 

 لَمــا َأن حمــى  
ــى اللَّم ذَاك ــن م 
 مـذْ شَـكَا الظَّمــا  

 

 ســقَتْه عينــي بِعينــي
 

 لَكن ما ارتَـوى 
 

 ما يرويه غَير ُأنْسـى 
 

ى بِظا اللَّـوب 
 

 

  ــرنَاض يــهف الْخَــد درو 
راهـــوالْج ى لَـــكـــدبيو 

   ـبفـي اللَّه وهو 
ــنَب ــن ذَاك الشَّ م 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٣٢

   رنَــاد ــه ــْل كَــم في تََأم 
 

  ـبجع ـنم كَمو 
 

 في غُصنٍ ينْقَـد لَـينِ  
 

 نَجم ما هـوى 
 

 فيه الْيوم مثَْل َأمـسِ  
 

م درىوا ذَو 
 

 

ــينِ  عم ــن ــْل م ــي ه فا لَهو 
 يا دينـي قَـد ضـاع دينـي    
 يــا قَــومي ضــاعتْ ديــوني

 

 علَـــى الْعـــاذِل 
ــِل ــذَا الْباطـ  بِـ
 عنْـــد الْماطـــِل

 

 يا ربي لَـوى بِـديني  
 

 َأحوى ِلي حوى
 

 فيه مْأتَمي وعرسـي 
 

 وفي َأو لَوى
 

 

َأع ــد ــوث قَ ــثَ اللُّي ــا لَي ي 
ــي   يثغم ــن ــاَل م ــى قَ  حتَّ
 بِـــاِهللا اســـمعوا حـــديثي

 

 ــرِيم اُل الصــز  غَ
 ـيمحِلي ر نم َأو 
  يمنـذاَ الـزه عم 

 

ــي نيمِ عــو ــو بِنَ  ربيتُ
 

ــتَوى ــا اس فَلَم 
 

 اتْعـوج وقَـاَل بسـي   
 

 منْك والْتَوى
 

 



 الموشحاتدیوان 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٧٦( 
 )المتقتضب + المتقارب (  

ــاغلِ  ــغٍْل شَ ــي شُ ف ــك  َأظُنُّ
 فَكُن عاذرِي َأو فَكُـن عـاذِلي  
 وقفْ نَبك في الطَّلَـِل الْماحـلِ  

 

  نَفــد ــنِ الْمـ  عـ
ــفي ــتَ الصـ  فََأنْـ
ـــي  ــى نَشْتَف سع 

 

كَّانالس نَأي 
 

اريــد ــلِّ ال  خَ
 

  ـْل لَـكقُْل ِلي ه 
 

 ا قَـــرارفيهـــ
 

 

 امــتَه سِل الْمــذ الَ تَع ــك  بِحقِّ
   ـالَمقُـْل ِللْمشُـوقَ وخَلِّ الْمو 
  ـي غُـالَمى فوالْها وميالَ سو 

 

  ــالَم ــفَّ الْمـ  وكُـ
ــالَم ــك السـ  علَيـ
 ــام ــدرِ التَّمـ  كَبـ

 

انب نم نغُص 
 

 ـارنُض نم َأو 
 

ــــذْلَكى عَأر 
 

 ــار ــه خَـ  فيـ
 

 

ــسِ  ــةَ اَْألنْفُ ــا فتْنَ ي ــك بحي 
 وجِسم بِثَوبِ الضـنَا مكْتَسـي  
 ِإذَا َأنْتَ لَم تَك فـي مجلسـي  

 

ــرِقْ  ــا محتَـ  حشًـ
 وطَــــــرفٌ َأرِقْ
ــرِقْ  ــي فَـ  فَقَلْبِـ

 

انميه ذُرفَاع 
 

 ــذَار ــالَ ع  بِ
 

ــك  يـــرى ظلَّـ
 

ــار النَّه ســم  شَ
 

 

 ــك ــن فعلَ سمِ َأتُحغْرــالْم  بِ
 تُخَرب قَلْـب امـرِيٍء مسـلمِ    
 وِإن شْئتَ تَسفك ظُلْمـا دمـي  

 

  ـــنستُح ـــمنَع 
ــكُن ــه تَســ  بِــ
 نــي ــذَا هــ  فَــ

 

 فَـانِل اَْألجس 
 

ـــارسبِاالنك 
 

 ــلَك نَص ــد تُغْم 
 

ــفَار ــي الشِّ امد 
 

 

 وغَانيــة قَــد شَــكَتْ ضــرها
 منْـه بـْل سـرها    وما ساءها

 

   ـــلٍّ نَهِــــمبِخ 
 ــطَرِمضى مــوج 

 

  

 .٢/١٥٩: وهي في سجع الورق  (*)



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٣٤

 

 فَقَالَـتْ لَـه ِإذْ جنَـى ثَمرهــا   
 

   ــم ــثْمٍ وضـ  :بِلَـ
 

 ـتَانسذَا الْبه 
 

ــارــنِ الثَّماج 
 

 و لَـكه و لَـكه 
 

  ـارَأنْـتَ م نَأي 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٧٧( 
 )المجتث (  

 

ــامي  ــن مقَ ــاِئلي ع ــا س ي 
ــامِ  ــدرِ التَّمـ ــي كَبـ  ِإلْفـ
ــامِ ــِل الْحمـ ــدو كَمثْـ  يشْـ

 

عــم  اســـــ
ــع  يطْلُـــــ
عـــــــجسي 

 

 ــرِيم ــام كَـ ــي مقَـ  فَلـ
يمــد ــوةٌ ونَـــ  وقَهـــ
لُـــومـــفَّ الْحتَّـــى تَخح 

 

 وكــب ــوسِ مسـ ــي الْكُُئـ  وفـ
 

 ــوص  فُصـــ
 

ــرب والَ تُحا ــىفَاشْـــ  شـــ
 

 بِــرغْمِ َأنْــف الواشــي   
 

 

ــْؤذُرِي ــديرها         جـ  يـ
رِيهــو ــره جـــ  وثَغْـــ
 ــي ــه غنـ ــه منْـ  والْوجـ

 

 َأزرى
 َأغْـــــــرى
ــرى  َأثْـــــ

 

ــالْهِالَلِ  ــمسِ الَ بِـ  بِالشَّـ
 قَلْبِـــي بِهـــذَا الْخَبـــاِل
ــاِل  لَكـــن بِمـــاِل الْجمـ

 

 لُوكــع ــه صـ ــر منْـ  والْخَصـ
 

 ـــــيصخَم 
 

ــاشِ   ـــامِ الْعطَـ ــن الْهِيـ  مـ
 

ــاشِ  ــه فَـ ــقْم فيـ  فَالسـ
 

 

ــو   ه ــن م ــه ــَألْتُ عنْ س 
    نْــهم ــان ــم وكَــم كَ  وكَ
 ــه ــتُ عنْـ ــن تَحرجـ  لَكـ

 

ــه  تُحفَـــــ
طْفَـــــــهع 
فَّـــــــهع 

 

ــاق ؟  ــى الْعشَّ ــدى ِإلَ تُه 
ــي  راقتــب اح ــي لَهِي تُطْف 
ــتياقي  ــوعتي واشْ ــع لَ م 

 

تُــــوكهم ــر  ريــــان غَيــ
 

ــي   ــقُ الْحواشـ ــي رقيـ  ظَبـ
 

 ــيص  قَنــــ
 

 بـــاتَ علَـــى فراشـــي
 

 
  

 .٢/١٦١: وهي في سجع الورق  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

 

  ــه ــا ملَكْتُ تُ لَمــز ج ــد  ق
  ــه ــو تَركْتُـ ــي لَـ  فَلَيتَنـ
ـــلَكْتُهطَرِيقًـــا س ـــذَرفَاح 

 

ــدي  حـــــ
 عنْـــــــدي
 َوحــــــدي

 

ــي و ــيبِغَفْلَتــ  اطِّراحــ
ــواحي  ــي اِللَّـ  وِإن لَحتْنـ
 ِإلَـــى وِصـــاِل الْمـــالَحِ

 

 ــلُوك ــق الْمسـ ــي الطَّرِيـ  فَفـ
 

 ــوص  لُصـــ
 

 قَـــد جردتْنــــي قُماشــــي 
 

ــي    اشيــى و ــشَ النُّه  رِي
 

 

  ــد ــا الَ يحـ ــواى مـ  هـ
 ِلــــذَا َأروح وَأغْـــــدو 
ــدو   ــتُّ َأشْـ ــا بِـ  وربمـ

 

ــي  زاكـــــ
ــاكي  بـــــ

 اكيشَـــــــ
 

 ينْمــي الْهــوى مــا بقيــتُ
ــقيتُ  ــد سـ ــي قَـ  َألنَّنـ
ــتُ   ــد لَقي ــا قَ ــمِ م  ِلعظْ

 

   لُــوكمــتُ معجمِ رــا قَــوي 
 

 ـــــيصخر 
 

 قَــد اشْتَرانـــي بِــالَ شــي   
 

ــي  اشالطَّو ــوك ــذَا الْمملُ ه 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٧٨( 
 )الرجز (  

ــب ــذَا لَهِيـــ  هـــ
 

ــقْ  َأم ذَا رحيــــ
 

ــا  ــذَا ثُريـ  َأم هـ
 

   حــد ــذَا قَـ ــو ذَا هـ ــا هـ  مـ
 

ــه حميـــا    جلَّتْـ
 

 

  ــوس ــْل الْكُُئـ ــك اجعـ  يمينَـ
 ــوس الْقُس ــت ــى بِنْ ــْل علَ  وادخُ
ــوس ــي النُّفُ يحــا ي فَم بــر  واشْ

 

ــامِ   دار مقَـــــ
 أَُم النُّـــــــدامِ
ــدامِ  ــر الْمـ  غَيـ

 

ــب ــق الْكَِئيــ  واســ
 

ع بــقْذَو  قيــــ
 

 رد الْميـــتَ ريـــا
 

ـــــا نَفَـــــحلَم هنَشْـــــرو 
 

 مثْــَل الْمســك حيــا 
 

 
  

 .٢/١٦٣: وهي في سجع الورق  (*)



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٣٦

 

ــلْ  ــي كلَــ ــديرها ظَبــ  يــ
ــلْ  ــةُ اَْألمــ ــذَاك غَايــ  فَــ
 فَكُـــفَّ عنِّـــي ذَا الْعـــذَلْ  

 

ــي  طعيــو و  يعطُ
 وذَاك شَـــرطي 
ــي  ــتَ مخط  فََأنْ

 

 جِيـــــبـــــذَا عه 
 

ــوقْ  ــذُْل مشُـ  عـ
 

 يـرى الرشْـد غَيــا  
 

ــح ــيالَن افْتَضــ ــيس غَــ  َألَــ
 

ــا   ــقَ ميـ  ِإذْ علِّـ
 

 

ــبا  ــي الصـ ــيشَ ِإالَّ فـ  الَ عـ
 وإنَّنــــي مــــن ذَا النَّبــــا
 وبــــز قَلْبِــــي وسبـــــا

 

ــونِ  جــي الْم  وف
ــينِ ــى يقـ  علَـ
ــي  يندــي و قْلع 

 

ر ـــــيظَببِيـــــب 
 

ــقْ  روض َأنيــــ
 

 دري الْمحيـــــا 
 

   ــح ــح وملَـ ــه ملْـ ــم فيـ  كَـ
 

 تَطْوِي الْعقْـَل طَيـا   
 

 

ــوى  ــه سـ ــيء يحكيـ  الَ شَـ
 بِحســــنه قَــــد ارتَــــوى
 وِإن تَقُـــــْل دقَّ الْهـــــوى

 

ــى   ــدرٍ تَجلَّـ  بـ
ــى ــد تَحلَّـ  وقَـ
ــالَّ ــه وجـ  فيـ

 

ــب  فَللْحبِيــــــــ
 

ـــريـــقْ خَصقد 
 

ــا  ــقْمِ تَزيـ  بِالسـ
 

ـــــا اتَّقَـــــحلَم رنَـــــاظو 
 

ـــا  ــك تَهيـ  ِللْفَتْـ
 

 

ــرى  ــد انْبــ ــادة قَــ  وغَــ
 وقَــــلَّ يومــــا َأن يــــرى
 فَقَـــد شَـــدتْ بِمـــا جـــرى

 

ــا   ــلٌّ ِإلَيهـ  خـ
ــديها  ِإالَّ لَــــ
 منْـــه علَيهـــا

 

ــب  اْهللا طَليـــــــ
 

ــيقْ  ــذَا الْعشـ  هـ
 

 ــع ـــاقَطَّ فَّـتيش 
 

 حــر ــا بــ ــه فَمــ  ذي عادتُــ
 

ــا  ـــْل علَيـ  يتَّاقـ
 

 



 الموشحاتدیوان 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٧٩( 
 )المديد (  

ــانِ ــا ِللزمـ  َأنَـ
ــاني اَْألم صــاق  نَ

 

ــاِئد  ســــ
ــد  زاِئــــ

 

 وَأنَــا ِلشَــاني  
ــاني  وِإذَا َأتَـــ

 

ــد  عاِئـــ
ــد  قاصــ

 

ــن عيــوني   ــاَل م س 
 ــد جــي الْم ــر ف فَاخْض 

 

ــودي   جــــ
ــودي  عــــ

 

 

بــد ــلِّ ذَاك وانْ  خَ
بــر ــب يقْ  والحبِي

 

ــرا  دهــــ
 جهـــــرا

 

  ـبحتَر يهكُنْتَ ف 
  طْلُـبـذُوُل يالْعو 

 

ــدرا  صــ
 عـــــذْرا

 

ــوني   ــحب جفُ ــا س ي 
ــدي   جو ونــج ــا شُ ي 

 

ــودي    جــــ
 زِيــــــدي

 

 

  ــد ــقَم جديـ  سـ
ـــيدـــا تَصهمو 

 

ــي  يبلــــ
 عقْلـــــي

 

  ــد ــوى يزِي هو 
ــد ــا تُرِيـ  ِإنَّهـ

 

 خَبلــــي
ــي  قتَلْـــ

 

ــونِ  ــن منُــ  آه مــ
 ــــدالَنِ ُأســــزبِغ 

 

ــيد   صـــــ
ــيد  صـــــ

 

 

ــل  ــة الجمي  جمل
 وِإلَــى الْعــذُولِ 

 

 جالَـــــتْ
 مالَــــــتْ

 

ــِل  ــى الْخَلي  وعلَ
 مذْ رَأتْ نُحـوِلي 

 

ــالَتْ  صــ
 قَالَـــــتْ

 

ــجونِ ــتَ بِالشُّــ  َأنْــ
ــدي   ــلْك عقْ ــتَ س  َأنْ

 

ــو   دىمــــ
ــدي  جِيــــ

 

 

 ما قَضـيتُ نَحبِـي  
ــي با ِلحــد ــذْ غَ م 

 

ــا  حزنَــــ
 مغْنَـــــى 

 

 قَد غَـدا ِلقَلْبِـي   
ــب ِلص عــتَم فَاس 

 

 معنَــــى 
ــى  غَنَّـــ

 

  

 .٢/١٦٥: وهي في سجع الورق  (*)



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٣٨

 

 يـــا يومـــا تجِينـــي
ــدي  ــوم عنْـ  ذَاك الْيـ

 

ــيدي   ســــ
ــدي  عيــــ

 

 )٨٠(          :        (*) وقال أيضاً
 )الرجز ( 

هـــــحكَاش ِلـــــي 
 

ــوم ــتْ تَلُــ  باتَــ
 

 ــوم ــَل الْحلْـ  َأهـ
 

 

لْـــمشْـــقُ ِإالَّ حـــا الْعم 
  مفَـــد ــاه ــن َأبـ  ومـ

 

 ــم ــه علْـ ــُل فيـ  والْجهـ
 ــم الْفَه ــه ــاع منْ ض ــد  قَ

 

هــارِح  كَالســـــــ
 

ــــومســــا جلَه 
 

ــوم ــالَ علُــ  بِــ
 

 

اللَّوــــي والَِئم عــــادم 
ــا  ــي حومــ  ِإن ِلقَلْبِــ

 

 صــرح ِلــي َأو َأومــى   
ــا  ــد الْيومـ ــَأن ُأعيـ  بِـ

 

 ــــــــــهارِحكَالْب 
 

ــوم ــي الْهمـ  ُأطْفـ
 

 ومــر ــا الْكُـ  بِمـ
 

 

ــالَّ ــوى وجــ  دقَّ الْهــ
ــى ــنه تَحلَّـــ  بِحســـ

 

ــى    ــرٍ تَجلَّـ ــي قَمـ  فـ
ــي  ــه خَجلَ ــمس منْ  والشَّ

 

 وكَاِلحـــــــــــةْ
 

ــوموِللنُّ  جــــــ
 

 ـــومجو نْـــهم 
 

 

ــه وِدادي  منَحتُـــــــ
ــَؤادي   ــي فُ ــلَّ ف ــذْ ح م 

 

ــادي   ــي رقَـ ــن نَفـ  لَكـ
ادــه ــي سـ ــالْعين فـ  فَـ

 

ـــةْ   وسافحـــــــ
 

ومــــــجذَاتُ س 
 

 ــوم ــِل الْغُيـ  مثْـ
 

 

ــلْ  ــس الْمقَبــ  واللَّعــ
ــلَّْل ــقُ الْمضــ  والْعاشــ

 

 ــى ــابه محلَّـــ  رضـــ
ــين أَ  ــاه حـ ــْلغَنَّـ  قْبـ

 

ــه ــم جارِحـــ  كَـــ
 

 ـــومتَح يـــكلع 
 

تَقُــــوم ِلــــكو 
 

 
  

 .٢/١٦٧: وهي في سجع الورق  (*)
 : (*) وقال أيضاً

 )٨١( 
 )الرمل (  

ــثْ ــن يغيـ ــن مـ  َأيـ
 

 من شُـجونِ َأوجـالِ  
 

ــثْ ــى تَع ــي النُّه  ف
 

 

ــلُ  ــو الْقَتْ ى هــو ــي ه  بِ
ــو   ــه تَحلُ ــا بِ ــي رشً  ف

 ى فُنُـــــونـــــوالْهو 
نُـــــونالْم ينْـــــدع 



 الموشحاتدیوان 

 

كــر ــدلُّ الَ يغُـــ  الـــ
 

ـــــونجالْمو نْـــــهم 
 

 فَظبــــاء ميــــثْ  
 

ــالِ  ــاتالَتُ رِْئبـ  قَـ
 

 بِــالْخُلُق الــدمثْ 
 

 

  مــر ــا مغْ ي ــاك نه ــد  قَ
 ــلَم ــن َأن يســ  الَ تَظُــ
 مــر ــرى مبـ ــا يـ  بينَمـ

 

 هــــــدص نْــــــهع 
هدو ــك  لَــــــــــ
هــد ــك عقْــــ  لَــــ

 

ــثْ ــرى نَكيــ  ِإذْ يــ
 

ــاِل ــُل ح اطع ــو فَه 
 

ــب خَبِـــثْ   طَيـ
 

 

ــي   ــاَل ِإحراقـ ــد َأطَـ  قَـ
الَق ــه ــي لَـــ  لَيتَنـــ
ـــي   اقَأشْو ــت تَح ــن م 

 

  امبِنَـــــارِ الْغَـــــر 
  ــام ــي الْمنَـ ــو فـ  ولَـ
ــالَم ــا غُــ ــك يــ  لَــ

 

 شَــــوقي الْحثيــــثْ
 

 ســاقَه وبلْباِلـــي 
 

 فَرعـــك اَْألثيـــثْ
 

 

هــر ــم مـ ــيتُ كَـ  الَ نَسـ
  هــر ــه خَمـ ــَل ِإنَّـ  قيـ
هـــرنَض ـــنتَخَـــاُل مو 

 

  ابــر ـــي شَــ  سقَانــ
ـــــابهقَالُـــــوا شو 
ــاب ــه والتهـــ  فيـــ

 

ــديثْ ــه حـــ  َأنَّـــ
 

ــالِ  ــه بـ  وقَميصـ
 

 )١(من زمانِ شـيثْ 
 

 

  

 .٢/١٦٨: وهي في سجع الورق  (*)
 .سالممن أبناء سيدنا نوح عليه ال )١(



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٤٠

 

 يتُــــهنتَعبِيبِــــي وح 
يتُهــت ــملي وتَشْــ  وشَــ
  ــه ــد جِيتُ ــي وقَ ــاَل ِل  قَ

 

 ـــــهيــــــي لَداقَنس 
  ـــهيدي ـــنم كَـــان 
 ــــــها ِإلَييشَـــــاك 

 

 بســــنَا حــــديثْ 
 

ــواِلي ــتُ ِللْ حاالَّ رو 
 

ــتَغيثْ ــك نَسـ  فيـ
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٨٢( 
 )مجزوء الوافر + مجزوء الرجز + الطويل (  

ــواِلي  ــا الْـــ  َأيهـــ
ـــي  ــد زاد بلْباِلــ  لَقَــ
 حلَــى وجهِــك الْحــاِلي  

 

  فــر ــنِ والظُّ ســى الْح  علَ
 رقيـــب حمـــى طَرفـــي
ــي   ــى كَف مح ــد ــا قَ كَم 

 

 فَما لَـه مـن مسـرحِ   
 

 في روضِ تلْـك الملـح   
 

 ــك ــن رقيبِـ ــك مـ  َأداَل اُهللا ِإلْفَـ
ــكوَأنْ ــدك مــن كَِئيبِ ــن قَ طَــقَ غُص 

 

 

 ـــم ــود َأن يسقُــ  تَعــ
  ــمظْلي َأن تَــادــا اعكَم 
 مــنْق ــه يـ ــب لَـ  عجِيـ

 

ــكْرى  ــه الســ  بَِأجفَانــ
ــرى  ــوانحي الْحــ  جــ
 علَــى مقْلَتــي الْعبــرى  

 

 يا مقْلَتـي الَ تَسـفَحي  
 

 في باخـٍل لَـم يسـمحِ    
 

ــد عي  ــك ــن ذُنُوبِ م ــك نيع ــوع مد 
 ــك ــن عيوبِ م ــك فْنج ادــه س َأنو 

 

 

 َأيـــا عاشـــقًا مضـــنَى
 بَِأيســــرِ ذَا تَفْنَــــى  

 

ــى    ــا تَلْقَ م ءــو ــا س َأي 
 ويــا قَــلَّ مــا تَبقَــى   

 
 

  

 .٢/١٧٠: وهي في سجع الورق  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

 

ــنَى  ــتُ َأرى الْحسـ  وقُلْـ
 

   ــه ــن بِـ ــقَىولَكـ  تَشْـ
 

ــرِحِ ــم ينْشَ ــدرك لَ ص 
 

 وهمــه مــا يمــحِ   
 

    ـيبِكنَص ـنم ـعمَأج نـزلْتَ الْحعج 
    ـيبِكى نَسـوامِ سفـي الْغَـر ا لَكمو 

 

 

 َأطَـــاَل الْهـــوى لَبثـــي
ــي   ــوى بثِّ ــي س ــا ِل مو 
 لَعلَّـــــك َأن تَرثـــــى

 

  ـــم ــا ظَاِلـ ــك يـ  بِربعـ
ــي مــ  ــا ِل موــم احر ن 

 ـــم ــقك الْهاِئــ  ِلعاشــ
 

ــتَروِحِ  ِلمتْعـــبٍ مسـ
 

 فيك ِإلَى الْموت الْـوغي  
 

 ــك يبط ــر ــى نَشْ ــك حتَّ ــادي في عي 
   ــي بِــكشي ــنمم َألنَّــه ذَاكو 

 

 

 وغَانيــــة َأشْــــجتْ 
 وَأردتْ ومــــا َأنْجــــتْ
ــتْ  ــد لَجـ ــتْ وقَـ  فَقَالَـ

 

 م ــوب ـــاقُلُــ  حبيهــ
ـــا  ــالَ فيهـ ــا غَـ  محبـ
 علَيـــــه يغَنِّيهــــــا

 

 يا وقحه مـا تَسـتَحي  
 

 ما قُلْتُ ِلـك الَ تَبرحـي   
 

  ــك ــي حبِيبِ خَلِّيتــي و تحــشْ ر  علَ
 ــك ــه َأو طَليبِـ ــون اْهللا طَليبـ  يكُـ

 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٨٣( 
 )منهوك الوافر (  

 مليحـــــه ِإنَّنـــــي َأهـــــوى
 

 ـــــــــهيحسم 
 

 

ــا   ــتَ حيـــ ــثُ الْميـــ  تَبعـــ
 بِـــــــــرواء وبرِبـــــــــا
 ولَقَــــــد تَقْتُــــــُل َأحيــــــا
ــا  ــِل تَعيـــ ــرى بِالْقَتْـــ  وتُـــ

 

ــه ــه طَليحـــ  ونَـــــرى منْـــ
 

 ــــــــــهطَرِيح 
 

 

ــي  ــةَ قَلْبِــ ــا منْيــ ــت يــ  َأنْــ
 َأنْـــــت ِإن كَـــــررت كَربِـــــى
ــربِ  فَْأذَنــــــي منِّـــــي بِحـــ
ــي  ــكُو ِلقَلْبِـــ ــدي تَشْـــ  كَبِـــ

 

ـــــهقَرِيح نْـــــكــــــا مِإنَّه 
 

 ــــــــــهرِيحج 
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ــوِلي  ــا فُضـــ ــي قَلْبـــ  ِإن ِلـــ
ــوِلي  يتَمنَّــــــــى َأن تَقُــــــ
ــى  ــروى غَليلـــ ــم الَ يـــ  ِلـــ
ــبِيلِ  ــن ســـ ــاعر وابـــ  شَـــ

 

ــه ــازى بِاْلمنيحـــــ  ونُجـــــ
 

 ــه  مديحــــــــ
 

 

 حــد ــك تَقْـــ ــذَِّلي علَيـــ  عـــ
ــ ــى ِإذْ تَقْـــ ــدحوهـــ  دح تَمـــ

حـــــربي ســـــي لَـــــيامغَرو 
 ــح ــك تَنَصـــ ــى الَ شَـــ  وهـــ

 

  هــيح ــتْ بِالنَّصــ ــتَ كَانَــ  لَيــ
 

 ـــه  شَحيحــــــ
 

 

ــالْ  ــْل مــ ــي بــ ــا قَلْبِــ  ملَّهــ
 لَســـتُ فيهـــا نَـــاعم الْبـــالْ   

 

 
  

 .٢/١٧٢: وهي في سجع الورق  (*)
 

 تَْأخُــــذُ الْعقْــــَل مــــع الْمــــاْل
 ى لَــــك فــــي الْحــــاْلوتُغَنِّــــ

 

  هــيح ــك فَضــ ــا َأرى منْــ  مــ
 

 ــه  فَليحــــــــ
 

 : (*) وقال أيضاً
 )٨٤( 
 )البسيط + المتقارب والرجز (  

ــيبِي ــيبِي نَص نَس 
 

 ـدجذَا الْوه نم 
 

 والَ تَنْس مـا ِلـي  
 

دذَا الصه نم 
 

 

 انــر ــف الْهِجـ ــم يكْـ  لَـ
ـــــانمالز ـــــاءج َأو 

عمــد ــانفَـــ  ي طُوفَـــ
 

ــي   ــه حينـــ  ومنْـــ
 يســـــعى بِـــــالْبينِ
 يجـــرِي مـــن عينـــي

 

ــبِ  ــد الْكَِئي قَصو 
 

 ِإن كَان يجـدي 
 

ــابِ ــافُ اِْإلي ِإنْص 
 

دعورِ البج نم 
 

 

   كَـــرِيم ِلـــي قَلْـــب 
ــوم ــه الْهمـــ  تَْأوِيـــ
ــــــيمالَ َأه ــــــمفَل 

 

  ــب ــي قَلْـــ  وكُلِّـــ
ــب ــه الْحـــ  يْأويـــ
ــبو  ــي الَ َأصـ ــا ِلـ  مـ

 

 بِظَبـــيٍ ربِيـــبِ
 

 دــع رِ ســد بِب 
 

 يخْطُو في شَـبابِ  
 

 دــرالْب يـددج 
 

 

  رــم َأس فــر ــاجِي الطَّ س 
 رهــو ــن جـ ــم عـ  باسـ

 دقيـــــقُ الْخَصـــــرِ 
رــد ــزرِي بِالـــ  يـــ



 الموشحاتدیوان 

 

 ـــر ــاس الَ َأسكَــ  بكَــ
 

 ولَكـــــن ســـــكْرِي
 

ــبِ  ــرٍ وطي بِخَم 
 

 عقْد َأضحى في
 

ــجٍ عــذَابِ   ِلفُلْ
 

دفي ذَوِبِ الشَّه 
 

 

 ســـــقَتْه الْغَـــــوادي
شَـــــادي بِالرتُـــــود 

 

   تْنَـــهف يـــهف كَـــم 
 طْنَــــهى بِالْفــؤد  تُــ

 

  

 .٢/١٧٤: وهي في سجع الورق  (*)
 

ــَؤادي  ــواه فُـــ  مثْـــ
 

 نَّـــــهى جـــــحفََأض 
 

ــبٍ  ــنٍ رطي بِغُص 
 

 يبدي ما يبـدي 
 

نوابِي مرِ الرهز 
 

الْقَــد فــي ذَاك 
 

 

ــيب ــود تُصـــ  وخَـــ
 بِيـــــبـــــا حَأتَاه 
 ــب ــتْ تُجِيـــ  فَقَالَـــ

 

ــمي   ــرف يصــ  بِطَــ
رِ الــــــتِّمكَبــــــد 
 ــَؤاَل اُْألم  :ســـــــ

 

 يــُأمي حبِيبِــي 
 

 وديه من عنْدي
 

 الَ يفْني رضابِي 
 

ــدي ــْل خَ  وياكُ
 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٨٥( 
 )الرمل (  

ــي تعمتْ دــح َأض 
 

 فــي جفْنــي 
 

 ـانرِى في رِهتَج 
 

 الْمــــــزنِ
 

 

ـــرِي  ــع نَاظـــ  دمـــ
 فَمحـــــا جِــــــرِي 
 َأيـــــن عـــــاذرِي 

 

ــا   ــا يرقَــــ  مــــ
 الَ تَبقَــــــــــــى
ــى ــا يلْقَــــ  مــــ

 

ــوعتي  ــى لَ  َأذْكَ
 

ــي  وحزنـــ
 

انسى الْحابح نم 
 

ــنِ  بالْحســـ
 

 

 قَلْبِـــــي شَـــــاِئب 
 ي ذَاِئـــــبدمعـــــ

ـــب ــي غَاِئـــ  ذهنـــ
 

 هجرانَــــــــــــا 
 َألْوانَــــــــــــا
ــا  ــد بانَــــ  قَــــ

 

 بانَـــتْ خُلَّتـــي
 

ــذهني  بِــــ
 

ــان ــتْ بِاَْألم  بانَ
 

ــيمنِ  والْـــ
 

 

 لَـــذَّ ِلـــي الْهـــوى   
ــد زوى ــو قَـــ  وهـــ

 

ـــي    بِجهلـــــــــ
ــي  ِلعقْلــــــــــ

 

 
  

 .٢/١٧٦: وهي في سجع الورق  (*)
 

ــوى ــاتْرك الْجـــ  فَـــ
 

 لــــــــــــيِلقَتْ 
 

ـــي بِالَّت ــع  وادفَ
 

 فَِإنِّـــــــي
 

 انوى بِـالْهضَأر 
 

ــوهنِ  والْـــ
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ــون ــوى جنُـــ  الْهـــ
ــون ــه فُتُــــ  كُلُّــــ
ــون  خُلقَـــــتْ غُصـــ

 

 ــه  ومحنَــــــــــ
تْنَــــــــــــهفو 
ــه  ِلجنَّـــــــــــ

 

ــي ــن جنَّتـ  لكـ
 

ــنِ  ــي غُص ف 
 

  ـي جِنَـاننَشَا ف 
 

 فــي عــدنِ 
 

 

ــه  رب غَانيـــــــــ
 ــه ــتْ ظَاميـــ  باتَـــ
 هيــاك ــتْ شَـــ  قَالَـــ

 

ـــمِ   كَالنَّجـــــــــ
ــثْمِ  ِللَّـــــــــــ
ــُألم  ِلـــــــــــ

 

 يا مـي شفِّتــي  
 

ــوجعني  تُـــ
 

 فُـالَن نم هوسب 
 

ــي  تَنْفَعنـــ
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٨٦( 
 )الهزج (  

ــرِ   ــر النَّشْ طع ــام  مقَ
 

وبــر ــموم ومشْ  مشْ
 

 ــوب ــاد ومحبــ  وشَــ
 

 

  ـــفصـــِل الْوكَام قَـــامم 
 

  ـــراهـــنِ زســـي الْحاهز 
 

   رــاهــنِ بسي الْحــادب 
 

فكُنْـــتَ َأخَـــا ظُـــر فَـــِإن 
 

 ــر ــه حاضــ ــن فيــ  فَكُــ
 

 ـــر  وِإالَّ فَنَاظـــــــ
 

طْــــفالْع ــــثمد قَــــامم 
 

 راطــو ــةُ الْخَــــ  نُزهــــ
 

 راظــو ــِل الْنَّـ ــن قَبـ  مـ
 

 

  

 .٢/١٧٨: وهي في سجع الورق  (*)
 لْخَمـرِ كَـالْجمرِ  وكَْأس ا

 

 وبشْـبلَى الْكَفِّ مع 
 

  ــوب خْضــفُّ م ــا الْكَ بِه 
 

 

ــهبا   ــبِه الشُّـ ــوس تُشْـ  كََئـ
 

 بــذْه ــيء وتَــــ  تَجِــــ
 

  تُلْهِــــبــــو وتَخْبو 
 

 وســــاق يســــلب اللُّبــــا
 

 بــذَه ــد مـــــ  بِخَـــــ
 

  بــر ــدغٍ معقْــ  وصــ
 

 وشَــــاد يطْــــرِب الْقَلْبــــا
 

ــس ــرِب  يجــــ  ويضــــ
 

  طْــــرِبيلْهِــــي وفَي 
 

ــدرِ ــةَ الص ــفي غُلَّ  ويشْ
 

 )١(غنَــاء الطربــروب
 

وبــر ــو مضـ ــم هـ  فَلـ
 

 

 وَأحالَهــــم ٍإلَــــى قَلْبِــــي
 



 الموشحاتدیوان 

 

 حبِيــــــب مساعـــــــفْ
 

ــواِلفْ   ــي الســ  رِيمــ
 

ــبِي  ــدا يســ ــي َأبــ  ِلعقْلــ
 

ــاطفْ  ــك الْمعــــ  بِتلْــــ
 

 رالْم ــك ــفْوتلْــ  اشــ
 

ــذْبِ  ــادرٍ عــ ــق بــ  ورِيــ
 

 حيـــــــاةٌ ِلراشـــــــفْ
 

ــفْ  ــد واقـ ــي الْخَـ  وفـ
 

ــذْرِ   ــطُ الْع اسب ــذَار ع 
 

   كْتُـوبم لَى الْخَـدع 
 

  لُــوبجم شْــقالْع بِــه 
 

 

آخَــــر ني شَــــجنْــــدعو 
 

ــوْل ــب ملُـــــ  حبِيـــــ
 

 علَـــــي بخيـــــلْ  
 

 ــاجِر ــلْتُه هـــ  ِإذَا واصـــ
 

ــ ــا ِلــ ـــْلفَمــ  ـي سبِيــ
 

ــلْ   ــي دِليـــ  والَ ِلـــ
 

 ـــر ــتُه نَافَـــ  وِإن َأنَّســـ
 

 
 

 

  

 .طبلة صغيرة: الطربروب ) ١(
 فَطَرفـــــــي كَليـــــــْل

 

 وجِســــمي نَحيــــلْ  
 

 حبِيب لَـج فـي هجـرِي   
 

  ـوبَأي ا الْقَلْـبم١(و( 
 

 ــوب ــرفُ يعقُ ــِل الطَّ ٢(ب( 
 

 

ــواقي  ــي َأشْـــ  وزادتْ بِـــ
 

ــي فَر ــتُ ِلكَاســــ  حــــ
 

 وعــــدتُ ِلطَاســــي  
 

ــي   ــلُح َأخْالَقـ ــى تَصـ  عسـ
 

ــي  ــبِح نَاســــ  وُأصــــ
 

 ِلظَبــــي الْكناســــي  
 

ـــي  ــتُ ِللساقـ ــى َأن قُلْـ  ِإلَـ
 

ــي  ــاَل راســ ــد مــ  وقَــ
 

ــي   ــرط نُعاسـ ــن فَـ  مـ
 

 بساقي طُحتُ من سـكْرِى 
 

ــوب ــى الْكُ ــذْ منِّ  فَخُ
 

ــو ــه مغْبـ ــى عنْـ  بأنـ
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٨٧( 
 )مجزوء المجتث (  

ــا  ــا الْحميـ  َأرى محيـ
 

 ال ينْبغــــي َأن يــــنَقِّطْ
 

 ِإالَّ بِـــدر الثُّريـــا
 

 

 الــراح الَ تَســل عنْهــا  
ــا   نْهمــا و هلَيع ــذَر احو 

   ــه بِيبالْح ــي هــفَ و كَيو 
نِ عــو كَص ــه التَّرِيب ــد  قْ
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ــا ــا وعنْهـ ــا وفيهـ  بِهـ
 

  هالشَّــبِيب ــك تْ ِإلَيــاد ع 
 

 لَهــــا رواء وريــــا
 

ــطْ   ستَب يرــاذ عــا الْم بِه 
 

 وتَبعثُ الْميـتَ حيـا  
 

 

ــفُ ١(الْقَص( ــي نشٌ هــي ع 
وِيد اءشْـــــــقُ دالعو 

 

ــرامِ  ــجِيةٌ ِللْكـــ  ســـ
ــامِ ــه ِللْحمـــ  طَليقُـــ

 

  

 .يعقوب رمز لكثرة البكاء على فراق األحباب )٢(.                   بر والتحملأيوب رمز للص) ١(
 .أي اللهو ، وهى لفظة غير عربية: القصف  )١(.              ٢/١٨٠: وهي في سجع الورق  (*)

 ــهِي ــن شَـ ــر ولَكـ  مـ
 

ـــي    قَامس ــان ــه كَ  ومنْ
 

ــا  طَي ــقْم ي السانــو  طَ
 

ــم ــي س ــوز ف ــيطْ َأج خم 
 

 وما تَرى ِلـي وفيـا  
 

 

    رـبص ـبـنِ الْحا ِلـي عم 
  ــذْر ع ــه ــي في ــن ِل َأيو 
 رــد ــباني بـ ــد سـ  وقَـ

 

     هـرم ـمِلـي طَع طَـاب قَد 
ـــذْرِهنَّـــى بِععِللْم ـــنم 
   رِهشَـه ـفصفـي ن يءضي 

 

 بِحســـنه قَـــد تَزيـــا 
 

ــه سفْ  ــاذِلي في عــطْو س 
 

 يرى رشَـادي غَيـا  
 

 

 هدَأو ـــي َأنف شْـــدالر 
  هــدهج ــذُُل الْقَلْــببيو 
 هــد ــي عنْ نهِلر ــب جفَاع 

 

 ـــــهِإلَي ـــــنَأح َأنو 
 ــه ــذه بِيديـ ــي َأخْـ  فـ
ـــهلَيـــي عنيد َأن ـــعم 

 

 لَـــوى بِـــديني لَيـــا
 

 غـــر قَـــدير مسلَّــــطْ
 

 ـا كَوى فُـَؤادي كي 
 

 

 ــنَّن ــى وتجـ ــِئن جنَـ  لَـ
ــن ــد تََأسـ ــاُؤه قَـ  ِإذْ مـ
  تَخَشَّــنــا التحــى ولَم 

 

ــولَّى  ــه تَـ ــلُّ عنْـ  فَالْخـ
ــى ــد تَخَلَّـ ــنُه قَـ  وحسـ
ــلَّى ــب تَسـ  غَنَّـــى محـ

 

 نَعشَقْ سواه مـن بـديا  
 

 ومـــن وراه نُعطعـــطْ 
 

 صار الغـدار لُحيـا  
 

 
 : (*) اًوقال أيض

)٨٨( 
 )مجزوء المجتث (  

 ــه ــى جبِينَـ ــدر غَطَّـ  الْبـ
 

 ــه ــض جفُونَـ ــي غَـ  والظَّبـ
 

 

 لَما بـدا مـن سـباني   
 كَالشَّمسِ في غُصنِ بانِ

 

 ــه ــه وبِطَرفْـ  بِوجهِـ
  ـهفرِد قْـففي ح تَزهي 

 
 

  

 .٢/١٨٢: وهي في سجع الورق  (*)
ـــهيخَد دروي وقَـــان 

 

  ــه ِلقَطْف ــوم ــدنَا نَقُ ك 
 



 الموشحاتدیوان 

 

  ــه ــد نُونَ ــي الْخَ ــطَّ ف  وخَ
 

  ـــه ــِل سينَـ ــي الْمقَبـ  وفـ
 

 

  ــه ــد منْ الَ ب ــد الَ ب 
 ــه ــي وعنْ ــلِّ عنِّ  فَخَ
 سَألْتُ عنْـه مـن هـو   

 

 ــد ب ــه ــي منْ ــن ِل َأيو 
 ودعه يسـطُو ويعـدو  
 ــد حالَ ي هــن سح ــن م 

 

   ــه ــلُّ زِينَ ــه كُ ــي وجهِ  ف
 

   ــه ــا مدينَـ ــيقُ عنْهـ  تَضـ
 

 

 حــي الْمالَحــة حــاوِي
ــر ذَاوِي غَي ــه ضورو 
 يضني الْحشَا ويـداوِي 

 

   ـناسحالْم ى فُنُـونوح 
 ــن آس ــر غَي ــاُؤه مو 
ــــنبِفَاتــــرٍ وبِفَات 

 

   ــا فُنُونَــهيهــثَّ فــذْ بم 
 

 محــب شُجونَــــه  بــثَّ الْ 
 

 

ــا ــب جنُونَ حالْم ــن ج 
 يلْقَى الْعـذَاب الْمهِينَـا  
ــقُونَا ــذا الْعاشـ  وهكَـ

 

  ــه ــقه وافْتتَانـ  بِعشْـ
 ــه انوــي ه ــزه ف عو 
  ــهثْـَل شَانم مشَْأنُهو 

 

ـــه ــهم مستَكينَــ  نُفُوســ
 

 ينَـــــهكس هِملَـــيـــا عمو 
 

 

ةــاد ــتَطيُل وغَـ  تَسـ
ــلُ   ــاع جلي ــا متَ لَه 
ــولُ  ــزاُل تَقُـ  والَ تَـ

 

 بِــاللَّفْظ الَ بِالْمعــاني  
ــانِ  ــا وغَ هلَيــاٍل ع  غَ
ـــي  انكُمــا التُّر لِّهِلخ: 

 

ــه  ســـــالزمنين منينـــ
 

 )١(ســـمن ومـــارلو عكينـــه 
 

 
 

  

 وجات عرك المجعدكل مالك هــو لي           تم:           معنى الخرجة التركمانية ) ١(
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 :                     (*) وقال أيضاً
)٨٩( 
 )المقتضب والرجز ( 

ـــي  ــْل سقْمــ  هــ
 

ــنِ سالْح ــن ِإالَّ م 
 

ــجِ ــرف َأدعـ ــحرِ طَـ  وسـ
 

 

 مــــا عــــذْرِي
 كَالْبــــــــدرِ 
ــرِي ــا دهــ  يــ

 

 في عشْـق ظَبـيٍ َأكْحـلِ    
 ورِيقــــه كَالسلْســــِل
ــ ــمتَ فَاجعـ  ـِلِإذَا قَسـ

 

ـــي  ــن قسمــ  مــ
 

نـــالَفَةَ الـــدس 
 

ـــزِحِ  ــاه فَامـ ــن لَمـ  ومـ
 

 

 مــــن يشْــــكي 
ــذْكي ــم يــ  كَــ
ـــــــــكالَ تَب 

 

  امــتَه ســيالً م ا نَحــب ص 
امالْغَـــر نَـــار هفُـــَؤاد 
   ـامالْغَم بـوـا صي هلَيع 

 

 فَالْوسمــــــــــي
 

 من َأدمـعِ الْجفْـنِ  
 

 لشَّجِـــييفــي بِتَفْرِيــق ا 
 

 

اهــو  َأهـــــــ
ــنَاه  مضــــــ
الَهــو  لَـــــــ

 

ــوى   الْه ــه ــي في ــذَّ ِل  ولَ
 ِإلْفُ الضنَى حلْفُ الْجـوى 
 مــا ضــلَّ قَلْبِــي وغَــوى

 

ــنَجمِ   بِــــــــــ
 

ــنِ  كَالْغُص ــز  يهتَ
 

 يمشــي كَمــا يمشــي الْــوجِي
 

 

ــي  ــم يجنــ  كَــ
ــني  ويضــــــ
ــي  وِإنِّـــــــ

 

 ــه  علَـــي فـــي تَعذيبِـ
ــه ــي تَقْليبِـ ــي فـ  قَلْبِـ
 ــه ــي بِ ــارِ لَكنِّ ــي النَّ  ف

 

 مـــــن حلْـــــمِ  
 

 في جنَّتَـي عـدنِ  
 

ـــجِ  ــامٍ مبهِـ ــي مقَـ  وفـ
 

 
 
 

  

 .٢/١٨٤: وهي في سجع الورق  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

 

ـــــدِلـــــي ب 
ــدو  الَ تَعــــــ
ــدو ــل تَشْــ  بــ

 

 ـــهيغَان دبِخَـــو نْـــهم 
 هــي اصــي ع ــرى ِل  والَ تُ

ـ    ي شَـاكيه في الْحـينِ منِّ
 

 يــــــا أمــــــي
 

ــي  ــي جنِّنِّ  حبِيبِ
 

ــي   ــي ويجِ ــروح ِل ــا ي فَم 
 

 : (*) وقال أيضاً
)٩٠( 
 )السريع ومشطوره + الخفيف (  

 كُــلُّ مــا يــروي الصــادي
ــادي  و الْحــد حي يــذ  والَّ
ــي النَّــادي   ي فيثــد حو 
  ادي فــي الــزشَــرِيكو 

 

 فَهـــو عنْـــدي  
ــو حمـــ   ديفَهـ

 ــد ــر نَــ  نَشْــ
ــدي  ــُل قَصـ  َأهـ

 

 الَ تَخْشَ يا جارِي منِ الزمانِ
 

 َأنْتَ فـي ضمانــي   
 

 

لُـــومعـــذَا مخَـــلِّ ذَا ه 
 ـوممهاَل الْقَلْبِ الْمح اشْكو 
   كْتُـومالْم ـرميـتُ السي كَم 
   ـومحرا منْيفـي الـد سلَي 

 

 ِللْخَالَِئــــــــقْ 
 بِاْلعالَِئـــــــقْ
ـــقْ ــو نَاطـ  وهـ
ــقْ  ــر عاشـ  غَيـ

 

ــالْهوانِ ــواي بِ ي هنرــْأم ي 
 

ـــي  اننْهــى ي النُّهو 
 

 

 ــان ــى ِإنْس ــزاٌل بِ ــى غَ  بِ
  انــر الْهِج ــه ــفَّني منْ  شَ
 ـــانسيـــٌل الَ ِإحمالَ ج 
  ــانلْهو يــهشَــا فالْحو 

 

ــالَُل  ــي هــ  بِــ
ــالَُل  والْمــــــ
ــواُل  الَ نَــــــ
ــزاُل  الَ يــــــ

 

ـــي  َأراه ِإذْ َأراه بِاًْألمانــ
 

 وهـــو ال يرانـــي 
 

  

 .٢/١٨٦: وهي في سجع الورق  (*)
ــي   قَتْل ــه ــا في بِيبــا ح ي 
 َأنْــتَ منِّــي تَســبِي عقْلــي
ــلِّ الْخ رــد ــحى غَ َأض ــم  ِل
 صرتَ تَحكـي بِـذَا الْفعـلِ   

 

 ِلــــي شَــــهادةْ 
ــادةْ  وزِيــــــ
ــادةْ ــك عــ  ِلــ

ــلَّ ــادةْ كُــ  غَــ
 

 ـانتْيا فَتَى الْفيتَ يضفَ ركَي 
 

ــواني   عـــادةَ الَغَـ
 

 

هـــدعي وـــوفالَ ي نَّـــــــــى  ِلـــمعِلم 
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١٥٠

 هــد ــى وقْـ ــه ًأذْكَـ  قَلْبـ
  هــدشْــكُو صكَِئيــبٍ يو 
  هنْــدــا عموي اهــري َأن 

 

ــا ــه حزنَــ  فيــ
 فَتَمنَّـــــــــى
 فَتَغَنَّـــــــــى

 

تَّى َأريشْ حى َأعيتُرانج قَد اه 
 

 وَأمسكو بِاسنَانــي  
 

 

)٩١( 
 (*) :وقال أيضاً 

 )الرجز + منهوك المديد + مشطور السريع ( 
ــالَحِ ى الْمــو تُ فــي هــي صع ــد  لَقَ
ــاحِ   ــي ص ــكْران وِإنِّ ــتُ س حرو 
ــراحِ   ــثْخَن الْجِ ــتُ م عجــى ر  حتَّ

 

 طَاعــــةَ اللَّــــواحي 
 ثَمــــُل الْمــــراحِ 

 يـــدي جِماحــــي بِ
 

  كــفُو سي معمــد ــى كَ مد 
 

   وكتْــرَأخْــذُ ثَــْأرِي مو 
 

ــوى  ــو الْجـ ــي جـ ــتُ فـ ــذلْتُ ِإذْ حلَّقْـ  عـ
 

  ــلُوك ــق الْمسـ ــنِ الطَّرِيـ  عـ
 

 

  ــد ــه الْغي يــو لَد ــد تَعنُ ــي َأغْي  بِ
ــد ــه حديــ ــه الَ طَرفُــ  وقَلْبــ

 

  يــــددج ــــنُهسح 
 ـــد ــه شَديــ  بِْأســ

 

 
  

 .٢/١٩٩: وهي في سجع الورق  (*)
 

ودـــعالس ـــهطْلَعا مـــرـــا قَمي 
 

 ـــــودى تَعَأتُـــــر 
 

ــكُوك ــك َأشْـ  منْـــك ِإلَيـ
 

  ــوك ــن الَ يجفُ تَ مــو  جفَ
 

ــوى  ــدود والنَّــ ــد الصــ ــي بعــ  وِإنَّنــ
 

 ـــــوكجـــــتُ َأرِئسي ِإنو 
 

 

ــالَ    ــةَ الْم ــام ملَّ ــن َأقَ ــا م ِلي 
ــدالَلِ  ــةَ الـ ــام دولَـ ــا َأقَـ  كَمـ
ــالِ   مالْج ــن تَ مــز ــتَ ِإذْ ح يَأثْر 

 

 وهـــو الَ يباِلــــي  
ــر آلِ  ــو غَيــ  وهــ
ــاِل ــْلء بيـــت مـ  مـ

 

 لُوكــع الص ــر ــاغْنِ الْفَقي  فَ
 

 ــوك نْهالْم يمــق الس ــف  واشْ
 

ــدوي   ــع الـ ــى مـ ــا الْغنَـ ــةٌ فيهـ  فَقُبلَـ
 

نْـــكم  ـــنُوكضـــنًي مضِلم 
 

 

 ــك قُوقع ــن م يــر ــتَحى بِ اس ــد  قَ
  كيقــد ص ــن ع ــر بِإذْ تَع ــرِض تُع 
  ــك يقحر ــن م ــكُر ستَ ِإذْ يــي نَس 

 

 ـــك شْوقى مــو ــي ه  ف
  ــكفــي طَرِيق ــو هو 
  ــكرِيق ــرخَم ــوهو 

 

فُـــوك ـــذَا َأمه ـــككَاس 
 

 كفَلَيـــتَهم لَـــم يســـقُو 
 



 الموشحاتدیوان 

 

ــوى  ــكْرا وارتَـ ــك سـ ــى عطْفُـ ــد انْثَنَـ  قَـ
 

  ُؤوكـــري َأن ـــنــتَ ع  غَنيـ
 

 

 عجِبــتُ مــن ضــالَلَتي بِبــدرِ   
ــرِي   ــن فكْ م ــك ــي فَلَ ــره ف  ُأدي
ــدرِي ص ــه ــاقَ في ِإذْ ض ــه ــتُ لَ  قُلْ

 

ــبرِي    ص ــه ــَل في  عي
ــدرِي   ي ســي ــو لَ هو 
 بانْهِتَــــاك ســــتْرِى

 

 كَتنــي يــا مهتُــوك  َأهتَ
 

   وكفْــرــا مــي يكْتَنَأفْر 
 

ــوى     ــي الْه ــِإنِّي ف ــي فَ ــتَرِى رِقِّ ــن يشْ م 
 

لُــــوكمــــذَا الْمه لُــــوكمم 
 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٥٢

 : (*) وقال أيضاً
 )٩٢( 
 )مجزوء المجتث + مجزوء الخفيف (  

ــا  ــن الَمـ  مـ
 

ــالَما  ــْل س ــوى قُ ــي الْه  ف
 

 

 يفَخَـــلَّ ِإن كُنْـــتَ خلِّـــ
 َأرى حيــــاتي بِقَتْلــــي

 

 لَــومي فَــِإنِّي بِجهلــي   
ــي  ــون قَبلـ  ذَاب الْمحبـ

 

ـــا  سقَامــــ
 

ــا   امرـــوا ك ــي وماتُ ثْلم 
 

 

ـــا  ــثُّ الشُّجونَ ــي ًأب نعد 
 وضـــعتُ دنْيـــا ودينَـــا

 

ــا   ــتُ فُتُونَـ ــد فَنَيـ  فَقَـ
ـــا  ــرتُ ِللْعاشقينَـ  وصـ

 

ــا   ِإمامـــــ
 

ــاروِ  ــا  فَ امـــي الْغَر  عنِّ
 

 

 وا سوء يـا سـوء حـاِلي   
 ســـهِرتُ مـــن بلْبـــاِلي

 

ــاِلي  مي وــاه ــنِ ج ــم يغْ  لَ
ــاِلي   وِص ــن ي علــات  وقَ

 

 قَـــد نَامـــا 
 

ــا  ــتَطَاب الْمنَامــ  واســ
 

 

ــا  ــتُ غَرِيبـ ــْل َأتَيـ  فَهـ
ـــا  وبالشُّح ــه ــتُ في لَبِس 

 

ــا  ــقْتُ حبِيبـ ــا عشـ  لَمـ
ــا  ــتُ عجِيبـ ــم رَأيـ  نَعـ

 

ــا   غُالَمـــــ
 

ــا    اما تَمرــد ب ــاد ع ــد  قَ
 

 

 ـــه نَاتسح ــن م ــن سالْح 
 هــفَات ضِ صعــب ــمع ِل فَاس 

 

  ـــه َئاتيس ــن م ءــو السو 
 ــه ــن تُرهاتـ ــن مـ  فَهـ

 

 فَعـــــــامي 
 

 وهـــو زرقَـــا الْيمامـــا 
 

 
  

 .٢/٢٠١ :وهي في سجع الورق  (*)
 : (*) وقال أيضاً

 )٩٣( 
 )الرمل (  

ــي  َأنْفَاسي وــد ــي َأفْ بِنَفْس 
ــة اْآلسِ  ــتْ بِنَفْح يح ــد  قَ

 

 راحا مثْـَل ضـوء نبـراسِ    
 فَــاكْس الــراحتَينِ بِالْكَــاسِ

 

 درــالْو ــراء كَ مح ــن م درــو ــى الْ ــرب علَ  واشْ
ــالً   هــَل ج ــرى الْعقْ ــى تَ ــا  حتَّ ى غَيــد الْهو 

 

 

 ما يحيا من لَم يمـتْ سـكْرا  
 فَاسَألْني واسَأْل بِـي الـدهرا  

 

ــذْرا  ع ــوِه لَه ــن ــو م  ويبلُ
 كَم َأفْنَيتُ في الْهوى عمـرا 

 



 الموشحاتدیوان 

 

ــدي  عى بــو ــي الْه ــي ف لقَب ــان ــن كَ ــلُّ م  وكُ
 ا ميـــاســـبقْتُ غَـــيالَن ِإن شـــْئتُم ســـلُو

 

 

  شْتَاقَــهـرِ مقٌ ِلغَيبِي شَو 
ــه ــقها طَاقَ ــي بِعشْ ــا ِل مو 

 

 لَكـــن ِللْفُـــَؤاد معتاقـــه 
 ــه ــو فَاقَ ــا َأخُ ــي لَه  لَكنِّ

 

ــدي     ــى خَ ــي علَ عمــى د ــتُ حلَ لَبِس ــد  وقَ
 ومـــا َأشَـــد ظَمـــا قَلْبِـــي ِإلَـــى ريـــا 

 

 

  ـبلَـى الصفْتَ عرَأس نا مي 
 يا شَمسا تَغيب في الْحجـبِ 

 

  ــب ــةَ الْح مذ عــر ــم تَ  ولَ
 في حجـبٍ ِللتِّيـه والْعجـبِ   

 

ــدي   جــي و ــدتَ ِل جَأو ــي َأو ــعتَ منِّ ــا ض م 
 ونمـــتَ عنِّــــي َأو َأســـهرتَ عينَيــــا  

 

 

  ـعطْما مـاِلهي وِصا ِلي فم 
  تَعـتَما اسهـلصرِي بِوغَيو 

 

   عـرصـا مهامي غَرْل ِلي فب 
  عــمِإنِّــي لَقَاِئــٌل فَاسو 

 

  

 .؛ والموشحة بها اختالف في الوزن ٢/٢٠٣: وهي في سجع الورق  (*)
 مـا عنْــد أحــد مــن هواهــا مثْــَل مــا عنْــدي 
 يــا مــن قَضــاها ِلغَيــرِي ردهــا ِليــا     

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٩٤( 
 )المتدارك + الرجز  ( 

 ــاح ــزاُل الْبِطَــ  غَــ
 

ــا  ــه هنَــ  لَــ
 

  ــكَن ــا مسـ ــي الْحشَـ  فـ
 

  َأقَـــام قَـــد ــه  بِـ
 

ـــي  ِليرتَعــــ
 

 ــن ــا َأمكَــ ــه مــ  منْــ
 

 

ـــــيمقم نَـــــازِح 
ــيم  عـــــذَاب َأِلـــ
  ــيم ــي نَعـ ــي فـ  ِإنِّـ

 

ــي  ولَيلَتــــــ
 ومقْلَتــــــــي
ـــي  بِشَقْوتــــ

 

ــوم ــُل الْيــ  فيــــه مثْــ
 النُّــــوم نَــــام عنْهــــا

  ـــا قُـــوموا يـــذُرفَاع 
 

احقُـــــْل ِللَّـــــوو 
  ــالَم ــوا اْلمــ  وكُفُّــ

 

ــا  ــوا الْعنَـ  دعـ
ـــي  فَاَْأللْمعــــ

 

نــو  عــــــذْلُكُم َأهــــ
  ـــــنى أقموبِـــــالْه 

 

 

 يـــا نَجـــم الســـرى
 يــا مــولَى الْــورى  
 يســـلُو مـــن يـــرى

 

 كَــــم تَلْتَهِــــي
 هـــْل تَنْتَهِـــي 
ــا يشْـــتَهِي   مـ

 

ــ ــاعــــ  ن محبيكَــــ
ــا  ــن تَجنِّيكَــــ  عــــ
ــا ــه فيكَـــــ  كُلَّـــــ

 



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٥٤

 ــاح ــرك اَْألقَــ  ثَغْــ
 ــام ــدر التَّمـ ــا بـ  يـ

 

 غَـــض الْجنَـــا
ــعِ   الَ تَطْلُـــــ

 

 ــن ــدك السوســـ  جِيـــ
ــــــنســــــرِي َأحقَم 

 

 

ــى  ـِي علَ ــ ــا لَهـف ي 
ــى  ــعى ِإلَــ  ِإذْ َأســ
 وُأســــقَى طــــالَ 

 

 ابــرِ الشَّــبصع 
ــاب  دارِ الربــــ

ــر ــابتَـ  ى الْحبـ
 

اِئـــــــمد تَـــــــهلَي 
ــم ــي الالَِّئــــ  ومعــــ
اِئـــــــمع قَــــــهفَو 

 

 
  

 .٢/٢٠٥: وهي في سجع الورق  (*)
احقَ رــو  درا فَـــــ
 ــالَم ــادقُ الْكَــ  صــ

 

ــى   الَ يقْتَنَـــــ
 مـــن يـــدعي 

 

نــد ــاه الــــ  واقْتَنَــــ
 نــــــدعم ِإنَّــــــه 

 

 

ــزْل ــد ولَّـــى الْغَـ  قَـ
ــد َأفَـــ   ــم قَـ  ْلنَجـ

ــلْ  ــه الَ تَســ  عنْــ
 

 ــكَن  والَ ســـــ
ــن ــر حسـ  عصـ
نمــز  ذَاك الــــ

 

ــــهلَأج ــــنــــتُ ممه 
لِّــــهــــي ظشْــــتُ فع 
 ــــــهلَأه ـــــعم احر 

 

احــــرــــي صنزفَح 
امــر ــدمتُ الْكــ  عــ

 

ــا  ــم َأنَــ  نَعــ
 فََأدمعــــــــي

 

 نـــــزـــــفَ الَ َأحكَي 
 ــتَّن ــدهم هــــ  بعــــ

 

  ــيب صم مــه ــي س  بِ
ــيب ــد الْمشــ  وبعــ
 بِيـــــــبالْح ذَاكو 

 

 ومـــن دمـــى 
ــا  ــدي كَمـ  وجـ
ــا  ــمع ِلمـ  فَاسـ

 

ــو  ــن هــ ــرى مــ  َأتُــ
 ــه ــدثُوا عنْــــ  حــــ
 ــه ــرى منْــ ــد جــ  قَــ

 

احرــي و  خَالَّنــــــ
 ــام ــذُوْل ِلَألنَــ  مبــ

 

ــا ــد زِنَــ  ولَــ
 ِإالَّ معـــــــي

 

 نــو ــذُْل يتْلُــــ  نَــــ
 نــو ــاخِ يتْصــــ  يــــ

 

 

 : (*) يرثي قريبين له قُتال في طريق المغرب وقال أيضاً
 )٩٥( 
 )مشطور الخفيف + الخفيف + البسيط (  

ــا   ــي َأنَ ــتَ ولَكنِّ ــرِرتَ َأنْ س 
 

 ــد ــي مخَلَّ نزح 
 

 وبقَــــاِئي فيــــه فَنَــــا
 

 

نمفَ الــــزــــرَأشْــــكُو ِإلَــــى اِهللا ص 
ــنِ   ــِل الْحســ ــاء بِقَتْــ ــرفًا أســ  صــ

ــد ــد )١(وبِمحمــــ ــي قَــــ  َأحزنَنــــ
 ثُكْــــالَنِ قَــــد َأتَيــــا فــــي قَــــرنِ

 

 فَالْهم بِي والْوجد بِي قَـد قُرنَـا  
 

ــد لْمج ــب  واْلقَلْ
 

 حــين لَــم يــذُب حزنَــا   
 

  

 ).الحسن ومحمد(القتيالن اسمهما  )١(.                  ٢/٢٠٧: وهي في سجع الورق  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

ــي قَـــ   ــن نَبعتـ ــنَانِ مـ ــفَاغُصـ  د قُصـ
ــا   ــد قُطفَـ ــي قَـ ــن دوحتـ ــرانِ مـ  زهـ
ــا   ــا َأو وقَفَــ ــا جريــ ــالَنِ مــ  طفْــ
ـــا  ــا َأو كُسفَــ ــا طَلَعــ ــدرانِ مــ  بــ

 

ــا ــا دفنَ تَا مــر سا حــانِ و  ميتَ
 

  ـدلْحطْـنِ مفي ب 
 

ــا  ــا كَفَنَـــ  والَ ُألْبِســـ
 

 

 َأبــــا علــــي حبِيــــب الــــنَّفْسِ   
ــ ــي الْغَـ ــتَ فـ ــمسِغَربـ ــَل الشَّـ  ربِ مثْـ

 لَمــــا رميــــتَ بِقَــــومٍ حمــــسِ   
ــبسِ   ــي عــ ــرا فــ ــتَهم عنْتَــ  َأريــ

 

 كَالرمحِ يطْعن لَكـن مـا انْثَنَـى   
 

 ــد ــى بِقَص  حتّ
 

ــا   ــمر الْقَنَـ ــذَاك سـ  وكَـ
 

 

ــغْرى   ــواك الصـ ــي نَـ ــتُ َأبكـ ــد كُنْـ  قَـ
ــرى  ــواك الْكُبِــ ــى نَــ ــرتُ ًأبكــ  فَصــ

ــا ب ــرى  يـ ــد ذَاك الْمسـ ــا بعـ ــد يـ  عـ
ــوفْرا  خَرجــــتَ تَبغــــي الْغنَــــي والْــ

 

 فَكَــان فَقْــرك فــي ذَاك الْغنَــى
 

  ـدقْصلْـتَ ما نم 
 

 الَ والَ بلَغْـــــتَ منَـــــى
 

 

ــى   ــقِّ الْقُربــ ــك بِحــ ــي علَيــ  َأبكــ
ــا  ــه حبــــ ــي علَيــــ  وذَاك َأبكــــ

 ي ســوع ــتْ دمـــ ـــاوِإن َأقَلَّـــ  كْبـــ
 ظَلَّــــتْ جفُــــوني تُنَــــادي السحبـــــا

 

ــا   ــي حزنَ ــي وبكِّ ــي علَ  منِّ
 

  ــد محــى م  علَ
 

ـــا ــه الْحسنَـ ــك قَبلَـ  وابـ
 

 
 

 : (*) وقال أيضاً
)٩٦( 
 )الخفيف (  

 طب ذَات الْقُلُوبِ قَـد َأعيـا  
 ُأفٍّ من َأهـِل هـذه الـدنْيا   

ــ بَِأص مــغَلَتْه ــياشَ  غَرِ اَْألشْ
 

ــرِ   ــب خَبِي ــلَّ طَ  كُ
 قَنعـــوا بِـــالْحقيرِ
ــرِ  ــيمٍ كبِي نَع ــن ع 

 

 وغَدا خَلْفَ عهدها الْمفْسوخْ
 وهو يجرِى مع كَونه يـدرِي 

 

ــوْل  ــِل الْعقُ ــلُّ َأهج 
 َأنَّـــه الَ وصـــوْل
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 َأنَا ممن جريتُ فـي اللِّعـبِ  
ــي فُالَ ــدا ف ــيَأب ــة قَلْبِ  نَ

 ثُم ولَّى الصبا ومن يصـبِي 
 

 ــان ــا ِللْعنَـ  خَاِلعـ
ــالَن ــاِئم َأو فُـ  هـ
ــان مالزى وــو الْهو 

 

 وغَدا شَرع طَربي منسـوخ 
 واكتسى من بياضه شَـعري 

 

ــذُوْل  الع ــتراح واس 
ــولْ  غةً ال تَحــب ص 

 

 

ــاني  َأنْس ــاد عالْم ــر  ِإن ذكْ
يوــالَنبِيــبِ أســاُل الْحوِص 

 كَم بِـه مـن مكَبـٍل عـانى    
 

  ابرِ الشَّـبصع كْرذ 
  ـابسالْح مـوي نْهع 
ــذَابفــي الع خَاِلــد 

 

 ـوحسمم هشَخْص يهى فتَرو 
 ضيق السجنِ موثق اَْألسـرِ 

 

ــوْل  هــامٍ ي ــي مقَ  ف
 فــي عــذَابٍ يطُــوْل

 

 

 ــم ــك ولَكَ ــنَّمٍ هاِل هــي ج  ف
فــي ذَِلــك ــونعطْمي ــمهو 
   اِلـكـا مي ـرِخُونصي مهو 

 

 ــون جِعار بــاَل ر  قَ
ـــونعطْمالَ ي ثُـــم 
 ونــاِئع ــا جـ  ِإنَّنَـ

 

 
  

 .والخرجة خرجةُ موشح سابق ٢/٤١٢: وهي في سجع الورق  (*)
 فَــُأجِيبوا بِمهلــه الْمطْبــوخْ

رِ ذُقْ كَمهاِلفَ الـدا ذُقْتَ س 
 

ــوْل  ــاهم يقُـ  وَأتَـ
 صرفَ كَْأسِ الشَّموْل

 

 

 اعـذُروني فَـذكْر ذَا يسـلي   
 رب هْل َأنْـتَ قَابِـٌل مثْلـى   
    ـننِّـى ِإذْ قُلْـتُ مفُ عفَاع
 جهلـــــــــــــي

 

 ــب ــب كَِئي ــلَّ ص  كُ
 يــبنقَلْبِــي م ِإن 
  بِيـبـذَارِ الْحفي ع 

 

غْبِ الْخُـوخْ  لَوثِْل زكَم ريغُد 
 لَستُ آمر بِذَا الْكَالَمِ غَيـرِي 

 

 اجنِ وامسح وكُـولْ  
ــوْل ــا ِلنَفســي بقُ  نَ

 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٩٧( 
 )الرجز + المديد + مشطور الوافر (  



 الموشحاتدیوان 

 

ــالَِل   ــع الْحـ ــرامِ مـ ــنِ الْحـ ــلَوتُ عـ  سـ
ــاسِ  ــعِ النَّـ ــن جميـ ــى مـ ــاِلي وقَلْبِـ  خَـ

ــالِ  ــةُ بِالْوِصـــ ــت الْمليحـــ  وَأنْعمـــ
ــاِلي    ــر حـ ــك غَيـ ــك حالُـ ــتُ ِإلَيـ  فَقُلْـ

 

 ــــي شَاِئــــــبْأسر ِإن 
 

 

  ـــب ــبحتُ تَاِئ ــي َأص ِإنَّنو 
 

 

   هــد ــي بعيـ ــن َأملـ ــاع مـ ــا وَأطَـ  دنَـ
  هيدــد ــي شَـ ــن زمنـ ــد الَن مـ ــي قَـ  وِلـ

   ـــا يـــي مقْنري لَـــم ـــنلَكوهيـــدف 
    هـــا ُأرِيـــدـــي مقبي سلَـــي ـــيمنَع 

 

 ــاِئب ــي صـــ  ِإن رْأيـــ
 

 

   اِئـبع ِلي فـي الْخَلْـق سلَيو 
 

 
 
 

  

 .، والخرجة خرجةُ موشحٍ سابق ٢/٤١٤: وهي في سجع الورق  (*)
 

ــولُ  ــاالً الَ تَحــ ــنَّفْس حــ ــد الــ  تُرِيــ
 وملْكًــــــا الَ يبِيــــــد والَ يــــــزوُل

 ظلُّهــــــا َأبـــــدا ظَليـــــلُ   ودارا 
ــبِيلُ  ـــا سلْســـ ــوةُ ساكنيهـــ  وقُهـــ

 

ــارِب ــوس الشَّـــ  وكُُئـــ
 

 

 ــب اعالْكَو ــور ا الْحرهيــد  تُ
 

 

ــا    ــه قَطْعـ ــى فيـ ــتُ َأخْشَـ ــيم لَسـ  نَعـ
ــعى    ــه َأسـ ــتُ ِإلَيـ ــا حييـ ــي مـ  وَِإنِّـ
ــعا     سو ــد هــي الْج ف عــد ــم تَ ــي لَ نَفْسو 

 ــد ــتَ تُرِيــ ــا  وَأنْــ ــدارينِ جمعــ  ِللــ
 

 بكَــــــاذ ظَـــــن ذَاك 
 

 

 ــب ــكين خَاِئ ســا م ــتَ ي  وَأنْ
 

 

ــي   ــي مرامــ ــوالَي بلِّغْنــ ــا مــ  َأيــ
ــالَمِ   ــى دارِ الســـ ــي ِإلَـــ  وَأدخلْنـــ
ــامِ   ـــي الْعظَــ ـــي بَأجرامــ  وسامحنــ
 والَ ســــــيما بِقَــــــوِلي ِللْغُــــــالَمِ
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اجِــــبالْح ــــا غُــــالَمي 
 

 

ــب ــوس ذي الْحواجِ بــى ن  متَ
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )٩٨( 
 )مجزوء المقتضب + المتدراك (  

    تَبِـرعي لَـم ـوها وـابِرا عَأي 
   ـرتَكبـالً ماحا رغَـد قَد نبِم 

 

 بِمن قَـد سـلَفْ   
ــفْ  ــين التَّلَ هر 

 

 
  

 .٢/٤١٦: وهي في سجع الورق  (*)
ــا ِلم ــطَبِروحاشَ صي َأن ــك ثْل 

 

 وينْســى اَْألســفْ 
 

 ـكَّانالس نَأي 
 

 اريخَلِّ الـد 
 

   ـْل لَـكقُْل ِلي ه 
 

ارــر ــا قَ هفَي 
 

 

ــنًا ذَوى غُص ةــبِيب  تَــرى ِللشَّ
 ودهرك يهـدم منْـك الْقُـوى   
 وكَم تَستَجِيب ِلـداعي الَهـوى  

 

 نــز  والَ تَحـــ
ــنوالَ تَ  فْطـــ

نتُـــذْع كَـــمو 
 

ــان ــالَ ِإذْع  فَ
 

ــــارِإالَّ ِلع 
 

 ـــك  والَ مسلَــ
 

ــار  ِإالَّ ِلنَــ
 

 

 تُطيع هواك وتَرجـو النَّجـاةْ  
 ـاهصالْع تْهدعي وى الَّذتَنْسو 
بِ اِْإللَــهبِقُــر اكــوس فَــازو 

 

 ــد ــذَا بعيـ  وهـ
 ــد ــومِ الْوعي بِي 

ــتَ ال ــدوَأنْ  طَّرِي
 

ــذْالَنــذَا خه 
 

 ـارذَا خَسه 
 

  ـــك ــذَا مهلَ ه 
 

ارــو ــذَا ب ه 
 

 

 متَى َأطْرح الْوِزر عن منْكَبِـي 
 وُأحـبِطُ شَـر فعـاِلي الْـوبِي    
 فَيا رب صفْحك عـن مـذْنبِ  

 

ــْل  ــي الْكَس َأنْفو 
 بِخَيــرِ الْعمــلْ 
 كَثيـــرِ الزلَـــْل

 

ــا رفَيــانمح 
 

تَارمح محار 
 

  ــلَك ــو فَض جري 
 

 غْفَارــتبِاالس 
 

 

 ـنحتْ في مغَد ِإلَى اِهللا نَفْس 
تَكُــن ــم ــا رب ِإن لَ ي ِإنَّــكو 
  ـنَل مكَى قَـوح نمع كفْوفَع 

 

 شَـــكَتْ ذُلَّهـــا 
ــا لَه ــن ــا م لَه 
 حكَـــتْ خلَّهـــا

 

 ـتَانسذَا الْبه 
 

 الثِّمـار اجنِ 
 

  و لَـكه و لَـكه 
 

ارَأنْتَ م نَأي 
 

 



 الموشحاتدیوان 

 

 : (*) وقال أيضاً
 )٩٩( 
 )البسيط + الرجز + الوافر (  

 ــر ــوى نَظَ ــي الْه ــي ف  ِلقَلْبِ
ــر ــه قَمـ ــزاٌل ووجهـ  غَـ
 ــر ــه زهــ  وروض كُلُّــ

 

 بِيـــبِلـــي حو 
جِيـــــبذَا عو 
 ــب ــن وطي سح 

 

ــر ــدر مني ب 
 

َأي ْــي  غَنـ
 

ْبِكُـــلِّ زِي 
 

الَّهح نم انحبس 
 

 ْــي لــالَ ح  بِ
 

 

  ـــومقْسم ــبالْح ــذَابع 
   ومــمسم ــبالْح ــمطَعو 
ــوم حرم ــق ــي الْخَلْ ــا ف مو 

 

ــبِ  ــلِّ قَلْ ــي كُ  ف
ــب ــلِّ صـ  ِلكُـ
 ــب حالْم ــر غَي 

 

 زِيــرالَ وو 
 

 ْيـفالص ر١(غَي( 
 

ْـــيحياََألر 
 

 صفي ديـنِ اهللاْ 
 

ْــي لــِل ع نَج 
 

 

ــا   لْيــي الْع ــلَّ ف ح ــر  وزِي
 وَأضــحى واحــد الــدنْيا  
 وَأروى الْخَلْــقَ مــن سقْيـــا

 

 َأعلَــى مكَــانِ  
ــانِ  ــرِ ثَـ  بِغَيـ
 نيــِل اَْألمــاني 

 

ــر ــْؤء غَزِي  نَ
 

 ِْليلَى الْـوع 
 

 ِْليثِْل الْـوم 
 

اهودَأتَى ج نلَك 
 

ــي ــُل اَْألت  مثْ
 

 

 غَـــدا وزرا ِلمـــن وزرا 
ــرى ي ــه ــدينِ منْ ــيفُ ال فَس 
ــوزرا  ــيد الْ س ــن ى مــر ي 

 

  ــه بزح ــر نْصي 
 ــه بَأح ــد ــا قَ م 
ــه قَلْب ــر ــا س م 

 

 

 ـرِيرالس رس 
 

 ْـرِيبِذَا الس 
 

ْينذَا السو 
 

اهالْجى والنَّد بر 
 

ب ْيالنَّـد رد 
 

 
 
 

  

 .٢/٤٢٢: وهي في سجع الورق  (*)
 .هـ٦٣٠هو الوزير صفي الدين عبد اهللا بن يشكر ، وكان وزيرا للسلطان العادل األيوبي ت  )١(
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ــي  ــي َألْم ــاع ف ــي ض  وحقِّ
ــا  م ــن ــقَّ لَك ع ــد ــي قَ  وِل
 وَأضـــحى منْشـــدا لَمـــا

 

 ــه ــى حقُوقَ عَأر 
ــهَأرى عقُ  وقَــ

 ــه ــفْتُ رِيقَ  رشَ
 

  ــر ــا فَقي  َأنَ
 

 َْأخَذْتَ شَـي 
 

ْــى  ردوا علَ
 

آه ــاه  فَويلَتَــ
 

 من ذَا الصبِي
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )١٠٠( 
 )الرجز + البسيط (  

 ةُ اَْألنْفَـــاسيـــكسم 
ــالَّس ــى الْج ــى علَ  تُجلَ
  الْكَــاس ــا ِلثَــاممو 

 

ــدامِ   الْم ــْأس  كَ
  ِلثَـــامِبِـــالَ

 غَيـــر الْفـــدامِ
 

رِيسا اْلخَنْدم 
 

وســر ِإالَّ ع 
 

  مــد ــدامها الْفَ ف 
 

مــن ي ــك سم 
 

 

 تلْــك هــي الشَّــرطُ  
 علَيــــك ِإذْ يخْطُــــو
ــطُّ  ــع قَـ ــم يجتَمـ  لَـ

 

  ــاح  والَ جنـــ
احـــرالْم بِـــك 
احرو ـــــمه 

 

 الْكُُئـوس يه 
 

وسِل الشُّمب 
 

   ـمـا الْهلَى بِهجي 
 

لَهِمــــدِإذْ ي 
 

 

ــوى ــديرها َأحــ  يــ
ــوى ــباهه تَهــ  َأشْــ
 فَعــــد عــــن َأورى

 

 حلْــو الْمحيــا  
ــا  يمالْح ــْأس  كَ
ــا  ــلِّ ميـ  وخَـ

 

 ـيسلالْج معن 
 

 ـيسَأن يظَب 
 

  مالـنَّج وْل هالَ ب 
 

 يضيء يسمو
 

 
 
 
 

  

 .٢/٤٢٤: في سجع الورق وهي  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

 

 الْقَلْــــب يلُــــهقَت 
 ــب ــه الْحــ  يرِيقُــ
 ــذْب ــه عــ  عذَابــ

 

 شُوقُـــهم ــوهو 
 وقُــهري ــو هو 
ذُوقُـــهي ـــنِلم 

 

بِــيسو ــم نُع 
 

ؤسبى ومنُع 
 

   ـلْمس بِي لَـهرح 
 

 غُـنْم مالْغُرو 
 

 

  انــد ــن الْوِلْ ــٌل م  طفْ
ــتَ  ــه بســ  انكُتَّابــ

ــان ــا ِإنْسـ ــاِهللا يـ  بِـ
 

 بــر برو ــن غُص 
ـــبلْعمو بِـــه 
 بــَؤدقُــْل ِللْم 

 

 دعني نبوسو
 

 واعطيك خَميسو
 

 لُوالَ الْعجوز امـو  
 

ــو ــتُ فُم  قَبلْ
 

 
 : (*) وقال أيضاً

 )١٠١( 
 )مجزوء الكامل (  

 ــالَف ــواِلفَ والســـ ــين الســـ  بـــ
ــى   ــفي علَـ ــوافي تَسـ ــدنَف السـ  الـ

 

ــاف  مـــا ِللْمتَـــيمِ والْعفَـ
ــالَفــقْتُ بِــالَ خشع ــمنَعو 

 

 رــم ــد َأســ ــيُل الْخَــ ــى َأســ  َألْمــ
   ــْؤذَر ــحى وجـ ــمس ضـ ــدر وشَـ  بـ
ــر ــواك َأخْبـــ ــقُ والْمســـ  والريـــ

 

 ســـــــمهرِي 
ــورِي  قَســـــ
 ســـــــكَّرِي

 

 هــم سبـــي م ــدر الْغَاِل  وال
ــه ــدو فَمـ ــه ِإذْ يبـ  يبديـ

 

 
 

  

 .٢/٤٢٦: وهي في سجع الورق  (*)
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١٦٢

 

 ـــن ــينِ فَاتــ ــك اْلعينَــ ــي فَاتــ  بِــ
 ناطــو ــه مــ ــوب لَــ ــَل الْقُلُــ  جعــ

 

نشَـــادو ـــهبِفَتْكَت ـــدَأس 
  ــن لَكو ــه ــتُ بِ ــا قُتلْ  وَأنَ

 

  ــزرر ــؤزر والمـــ ــين المـــ  بـــ
 رــد ــي ويهــ ــه دمــ ــيع فيــ  َأيضــ
  ــذَر ــوالَه َألحــ ــتُ لَــ ــا كُنْــ  مــ

 

 محشَـــــــرِي 
ــرِي  معشَـــــ
ــرِي  مجتَـــــ

 

  ــه مظْلي مــو ــا قَ ــي ي ثْلم 
 هــم صعم ــوب خْضم ــي ظَب 

 

 

ــرا ــا غَرِيــــ ــه رشًــــ  علقْتُــــ
ــرورا  ــه غُــ ــداي بِــ ــتْ يــ  ملَئــ

 

ــرورا س ــه ــتُ بِ ــد ملْئ  ولَقَ
ــيرا  ــي قَص نمز ــه  وَأرى بِ

 

ــر   وَأرى ــه كَثَّـــ ــذُوالً فيـــ  عـــ
 ــر ــذُوُل ِإذَا تَخَطَّــ ــا عــ ــفْ يــ  قــ
  ــر ــلَّ منْظَــ ــتَ َأجــ ــِإذَا رَأيــ  فَــ

 

 مفْتَـــــــرى 
 وانْظُـــــــرِي
 فَاعــــــــذُرِ

 

 ــه لَمــا تَع مي مــد جــا و م 
  ــه مــا تَفْه ــى م ــه معنَ  في

 

 

  ــر ــه داِئــ ــة فيــ ــك الْمالَحــ  فَلَــ
  ـــــراهوز يـــــهف ـــــهومنُجو 

 

ورـــراهاَْألز يـــكنجيو ض 
  راهــو الْج ــك ــدا ويقْني َأب 

 

ــفَر ــين َأســ ــع حــ ــبح وَأطْلُــ  صــ
 رـــو ــو بَِأحـــــ  وَأراه ِإذْ يرنُـــــ
  ـــر ــك يسحـــ ــه الَ شَـــ  وِألنَّـــ

 

ــتَرِي   مشْـــــ
ــكرِي  مســـــ
 مســـــــهِرِي

 

 ــه ــه َأودى مغْرمــ  وبِــ
همـــهَأس نْـــهم تْهـــمَأص 

 

 

ــ ــى  كُــ ــا وغَنَّــ ــدا وِلعــ  لٌّ شَــ
ــا )١(بِتَــــرِي ــظ خَــــفَّ وزنَــ  بِلَفْــ

 

ــى  ــرِ معنَ ــاُل بِغَي ــظٌ يقَ  لَفْ
ــى  ــجٍ معنَّ ــاَل شَ ــذَاك قَ فَل 

 



 الموشحاتدیوان 

 

 ــر ــوبِ الْمزنَّــ ــحبةَ الثَّــ ــا صــ  يــ
  يرــغ ــمِ الصــ ــن لَطْــ ــد مــ  الَبــ
  ـــــريحـــــي مخَالَّنـــــى وضم 

 

ــرى   أتُــــــ
ــرى  أتُــــــ
ــرى  أتُــــــ

 

ــه َأي وا ــي ِإلْطُم ــا خ ْهللا ي 
 ــه محتَر ــاك ِإيــي و ــا خ ي 

 

 
 : (*) وقال أيضاً يمدح الملك األشرف

)١٠٢( 
 )البسيط والسريع (  

اِلــككُنْــتُ فــي ب لَــو 
 

ــي  ــتُ فـ  لَكُنْـ
 

اِلـــــــكبرارِ سرَأز 
 

 

ــب الْح ــرِح ــا ب م 
ــبو  ــفَ الَ َأص كَيو 

 

  ــز ــاء والـ ــي بِالْمـ  اديطْلُبنـ
ــك فــي النَّــادي  والْبــدر بــاد منْ

 

 
  

 ".على أتم وجه"لفظة فارسية معناها  )١(
 .٢/٤٢٨: وهي في سجع الورق  (*)

 ــذْب الْع ــك  ورِيقُ
 

ــادي   ــةَ الص ــروِي غُلَّ اَل يــاز م 
 

 ـــك ــدنَفُ الْهاِل الْمو 
 

ـــي  الَ يشْتَفـــ
 

ـــك  ِإالَّ  بِسلْساِلــــ
 

 

ــعتَ ساَأوــد ي صن 
 جددتَ ِلي الْوجـدا 
 ظَلَمتَنـــي جِـــدا

 

 حتَّى لَقَـد َأشْـمتَّ بِـي الشَّـامتْ     
ــامتْ  قٌ صــاط ــي نَ نيع عمــد  فَ
ــاكتْ  بِالس ــك ظُلْم ــن ــتُ ع لَسو 

 

 ي ذَِلـــكَأشْـــتَكس 
 

فــر  )١(ِلَألشْـــ
 

 اِلــــكالْم دـــيالس 
 

 

ــدنْيا ــك ال ــا ماِل ي 
ــاوَأ ــتَ محيـ  نْـ

ــا  لْيارِثَ الْعــا و ي 
 

 الَ َأشْــتَكي دهــرِي والَ حبــي   
ــبِي   ســي ح ــد اِهللا ِل عــتَ ب  وَأنْ
 زِدتَ علَـــى ِإرثَـــك بِاْلكَســـبِ

 

اِلـــــكَأفْع ــــدفَع 
 

ــي  الَ تَكْتَفــــ
 

  آِلــك ــنم ثبِــاِْإلر 
 

 

ــلُولُ  سم فُكــي س 
 ســيبك مبــذُولُ 

ــتَ م ــغُوُلوَأنْ  شْ
 

 اســر ــةُ والـ ــده الْوجنَـ  وغمـ
  ــاس ــةُ والنَّـ ــذُه الْجِنَّـ  تَْأخُـ
 ــاس الْبو ــك كَفَّي ــن م ــود الْجو 

 

  ـضِ َأشْغَاِلــكعب نم 
 

ــي  والْمعتَفــــ
 

 ــذَّاِلك ــضِ ع عب ــن م 
 

 

ــادة ظَلَّـــتْ ــدي   وغَـ ــلُّعنْ ــاء والظِّ ي الْمــد  وعنْ
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 جادتْ ومـا خَلَّـتْ  
 فَقُلْــتُ ِإذْ ولَّــتْ 

 

 شَـــيًئا بِـــه تَبـــتَهِج الْخـــلُّ
ــلُّ    نْحم ســب ــا تَلْ م ــض عبو 

 

ــك   ــه وال ــا رائح  ي
 

ــي  ــاْهللا قفـ  بِـ
 

ــروالك ــد ســ  أشــ
 

 
 
 
 
 
 

  

 ٦٣٥ت وهو الملك األشرف بن الملك العادل ملك مدينة دمشق من ابن أخيه صالح الدين داود ابن المعظـم   )١(
 .هـ

 : (*) ضاًوقال أي
 )١٠٣( 
 )الرجز + المتطرد + المتدراك (  

 ــب ـــي الْحـ  شَفَّنـ
 

ــو   خْبــبِ الَ ي ــي الْقَلْ  وف
 

ـــب  لَهِيــ
 

 

 رــم ـــي َأســ  شَفَّنــ
 ــــراَْألقْم ــــههجو 
ــر ــده اَْألزهـــ  خَـــ

 

 ــه  وِإالَّ فَفتْنَــــــــ
 ــه ــيء الدجنَّــ  يضــ
 ــه ــطَ جنَّـ ــار وسـ  نَـ

 

 بــه ــرى الشُّـ  فَتُـ
 

ــبِإ ــرِزه الْحجــ  ذْ تُبــ
 

ــب  تَغيـــ
 

 
 

ــي  آه وا كَربِـــــــ
 ــب ــي الْحـ ــتُ فـ  تهـ
ــي  ــدوا قَلْبِــ  فَانْشُــ

 

 ويـــا طُـــوَل حزنـــي 
ــي  ــوادي التَّمنِّــ  بِــ
ــى  ــاع منِّـ ــد ضـ  فَقَـ

 

ــب ــد الْقَعــ  ينْشَــ
 

 ــب ــد الْقَلْــ  والَ ينْشَــ
 

جِيـــــبع 
 

 

 ــان ــا فَتَّـ ــي رشًـ  بِـ
ـــــانير ــــــمنَاع 

 و فــي الْبســتَان يلْهــ
 

 هدـــي الَ َأو ــا ِلــ  مــ
 هــد ــورد خَـ ــن الْـ  مـ
 هــد ــاء قَـ ــا شَـ  كَمـ

 

 طْــــبر ــــنغُص 
 

  بــر ى الســو ــا ح يمفو 
 

ــب  ربِيـــ
 

 

 شَـــــادن َأحـــــوى
ــوا ــي زهـــ  ينْثَنـــ
ــوى  ــفَ الَ َأهــ  كَيــ

 

  ـــع ــذُوٌل ومانــ  بــ
اِئعـــــدالْب لْـــــكبِت 

ــدر طَ  اْلب ــو هوـــع  اِل
 

ــبو   ــفَ الَ َأصـ  كَيـ
 

 ــذْب ــمه الْعــ  ومبســ
 

يبــن  شَـــ
 

 
 

  

 .٢/٤٣٠: وهي في سجع الورق  (*)



 الموشحاتدیوان 

 

 

ولَـــــعخٍ مشَـــــيو 
ــع ــه مجمـــ  قَلْبـــ
 عــم ــذَا تَســـ  فَلـــ

 

 دـــــدجم شْـــــقبِع 
 ــد ــلِّ َأغْيـ ــوى كُـ  هـ
  ــد ــاسِ َأنْشَ ــض النَّ عب 

 

ــو   بح بــر ه ــن م 
 

 فـــي قَلْبـــويجِـــي ذَا فَ
 

 يصــــيبو 
 

 
 

 : (*) وقال أيضاً
)١٠٤( 
 )مخلع البسيط (  

 خَلَّصــتُ خَلَّصــتُ منْهــا قَلْبِــي   
ــوراده  ــن الـ ــتُ مـ ــد رحلْـ  وقَـ

 

  ــه ــلِّ حيلَـ  بِكُـ
 إلـــى العســـيله

 

 

ـــي  ــي ساِلــ ــا وقَلْبِــ ــتُ عنْهــ  رحلْــ
ـــي  ـــا آماِلــ ــن تَركهــ ــتُ مــ  ونلْــ

ــد َأن غَيــــ  ــن بعــ ــواِليمــ  رتْ َأحــ
ــالَلِ   ـــرِ والْمـــ ــد والْهجـــ  بِالصـــ
ـــي   ــي مقَاِلــ ــقُّ فــ ــتُ والْحــ  فَقُلْــ

 

 بلـــوني فـــي النـــوى والقـــرب
هــــي فُــــَؤادجِعتَر َأن ــــدالَ ب 

 

 يلَهــتَح ــا مسـ  يـ
ـــيلَهلَـــى فَضع 

 

 

ــلِّ   ــي حـ ــي فـ ــا منْطقـ ــتَ يـ ــا َأنْـ  مـ
 منْهـــا كَـــذَبتَ علَيهـــا قُـــْل ِلـــي    
 قُـــْل ِلـــي متَـــى لَـــم تَجـــد بِالْوصـــلِ 
ــلِ    ــن بخْــ ــدها مــ ــا عنْــ  واِهللا مــ
 ولَـــيس فـــي طَيفهـــا مـــن ثقْـــلِ    

 

 
 

  

 .٢/٤٣٢: وهي في سجع الورق  (*)
 

 تُعطيـــك مـــن كُســـها والثُّقْـــبِ
ــراده  ــة الطــ ــاُل بِالرفْقَــ  تَنَــ

 

  يلَــهخي بــا ذم 
يلَـــهي ثَقـــا ذم 

 

 

ــنِ  قَ ــنِ الْقُطْــ ــَل غُصــ ــا مثْــ  وامهــ
 وخَصــــــرها كَشَــــــليف التِّــــــبنِ
  ــن ـــي الشَّــ ــَل باِلــ ــا مثْــ  ورِدفُهــ
 وَأنْفُهـــــا عنْـــــه الَ تَسَألْنــــــي  
 فَمـــا الْخَـــرا مثْلُـــه فـــي النَّـــتْنِ    

 

 ونَظَــــروا فيــــه بِالْعجـــــبِ
  هــاد ــا سـ ــا يـ ــدها َأنَّهـ  وعنْـ

 هومستَطيلَــــــ 
يلَـــهمـــنًا جسح 
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ـــي    ــا ستِّـ ــتَحي يـ ــا تَسـ ــتِّى ومـ  سـ
   ــت ــوء الْبخْـ ــك سـ ــني منْـ ــم خَصـ  ِلـ
ــي   ــرِي تَحتــ ــوِلي وتَخْــ ــين تَبــ  حــ
ــيِ    ــذَابِي جرِتْــ ــي بِعــ ــت الَّتــ  َأنْــ
   ــت ــرِى َأنْــ ــت َأيــ ــت َأفْلَجــ  وَأنْــ

 

ــبِ   ــي الثُّقْ ف ــه ــدي بِ هع ــان  وكَ
 فصـــار فـــي رحمـــك البـــراده

 

ــه  ــل العتيلـ  مثـ
ــه ــل البقيلـ  مثـ

 

 

ــي    ــن عشِّــ ــةٌ مــ ــا بومــ  طَيرتْهــ
ــالْحشِّ   ــي كَــ ــا مجلســ ــار بِهــ  صــ
 وكَـــــم َأتَـــــتْ بِحـــــرٍ مـــــنْفَشِّ
ــي   ــا كَاْلمغْشــ ــتْ وَأنَــ ــذْ مضــ  فَمــ
ــي  ــتْ فيشــ ـــي وغَنَّــ ــدتْ تُبانــ  شَــ

 

ــي    ــتْ بِ ــا بالَ مو ــه لَيــتْ ع  بالَ
 عــــاده وِإنَّهــــا ِلفُالَنَــــةْ 

 

ــه  ــك العفيلـ  تلـ
 ــه ــلِّ لَيلَ ــي كُ ف 

 

 : (*) وقال أيضاً يمدح الملك الكامل
 )١٠٥( 
 )السريع (  

 احــر ــا بـ ــِل اللَّهـــوِ عنَّـ  لَـــيس ِللَيـ
    احــبــي الظَّــالَمِ الصنَا فِإنَّــا شَــرِب 

 

 احــز  والَ انْتـــــ
 

 

ــوب ــود خَلُ ــفِّ خَ ــن كَ ا متُهــرِب  شَ
ــ هنمــا ولَهوبنِّــي غُــرــي التَّجا ف 

ــالقُلُوب ــه بِـ ــا تَفْعلُـ  وكُـــلُّ مـ
 ــذُوب ــها َأن تَـ ــاد ِإذْ تَلْمسـ  تَكَـ

 

 مثْــَل الْهِـــالَلْ  
 وفــي الْمــالَلْ 
ــالَْل ــو حـ  حلْـ
ــرطَ دالَْل  فَـــ

 

الَح رـــــدفَالْب تْ لَـــــكـــــدِإذَا تَب 
  ــاح ــر الْبِطَـ ــرة زهـ ــفَر ِللْغيـ  واصـ

 

 الْمو ــاح ــك فَـ  سـ
 

 

     ـانب رـبفَالص ـانـانٍ بب ـنا غَصي 
   ـانيـي الْعا فـراضِلي ح كُني لَم ِإن 
 الَن ــتَد ــبر ِإذَا اشْ الص ــب جــا َأع م 
    انــوالْهى وـواله نـيـا بم تَـاحري 

 

  ــوع جــى الر  متَ
 ــلُوع ــي الض فَف 
 لُــوعالْو ــنم 
 ــوع الْخُض ــع م 

 

ــُل ــك الْكَامـ ــاح )١(والْملـ ــثُ الْكفَـ  لَيـ
ـــاحماِلي الرـــوعـــي وواضالْم نـــيب 

 

 ــاح ــه ارتيــ  لَــ
 

 



 الموشحاتدیوان 

 

ــه ى ِإلَيــع تَس ــالَك ى اَْألمــر ــك تَ  ملْ
 ــه الَتَيــى ح قْتَضــى م ــو وتَخْشَ جتَر 
  ــه يلَد ــه ــاَل منْ ــن نَ م مفُهــر  َأشْ

ــ م ــز ــا الْمعجِ عد ــنموــه تَياحر ن 
 

 ــه  وفْـــدا علَيـ
 ـــهتَيادع ــنم 
 ــه ــثْم يديـ  لَـ
 ــه ــْل آيتَيـ  بـ

 

  

 .٢/٤٣٤: وهي في سجع الورق  (*)
 ).هـ٦٣٥ت (وهو الملك الكامل محمد بن الملك العادل صاحب مصر  )١(



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٦٨

 

ــــاحنَــــاحِ النَّجبِج ــــهِإلَي طَــــار 
    احــمالس اءــمــي ســا فوما نُجــدب 

 

 ــاح ــاٌل مبــ  مــ
 

 

  اهــد ــتْ ي ــتْ وَأقْنَ ــا َأغْنَ ــا ملكً ي 
اهـــدع تَجِيـــهتَر تَّـــى أتَتْـــهح 
  اهــو س ادــو ج ــاد ــا ج م ــذَاك  كَ
    ـطَاهس ـنتْ مرـذح ي قَـدَأنْتَ الَّذ 

 

   ــود جــَل الْو َأه 
فُـــودالْو ـــعم 
ـــــودجالَ يو 
 ــود اُْألس ــب  غُلْ

 

 ــد ــك الـ ــالَح وخَافَـ ــَألْقَى السـ  هر فَـ
احـــرلَـــى االقْتع يـــكْأتي ـــوـــْل هب 

 

  ــاح ــالَ جِمــ  فَــ
 

 

  ــب ــيٍ ربِي و ِلظَبــب صي ــق اشعو 
     ـيبنَس ـنم هـنسـي حف ا لَـهمو 
   ــب ــومٍ غَرِي ــلَّ ي ــن كُ تَج ــه  لَ
 ــب ــى الْكَِئي ــب الْمعنَّ الص ــالَح صو 

 

  شْـــــتَهِيهيو 
 بِيهوالَ شَـــــ

ــه ــرطُ تيـ  وفَـ
 ــه ــاَل فيـ  فَقَـ

 

   ــاح ص ــه يــتْ خَد سوب ــِل َأن قَب ــن م 
   ــالَح الْم ــُؤالَء ه ــر ــا أغْي م مــو ــا قَ ي 

 

 وقَـــاَل ِلـــي آح  
 

 
 : (*) وقال أيضاً

)١٠٦( 
ــبِيني  يســـ

 

  رــم ــيح األسـ  ذا الملـ
 

 

  ــبيه سي ــن مــا م  أن
ــه  ــالتجني والتيـ  بـ
ــنٍ يبديــ   ســلَّ ح  هكُ

 

ــوق  ــيح المعش  ذا المل
 والقـــوامِ المشـــوق
 ســـابق ال مســـبوق

 

 
 

  

 .، والموشحة ليس لها وزن محدد ١/٦٥١: ، وفي سجع الورق  ١٠٨: وهي في دار الطراز  (*)
 كـــل زهـــرة فيـــه
ــبيه  ــه التش ــال في  ق

 

ــاع فــي الســوق   ال تب
ــوق  ــا أراه مخلـ  مـ

 

 مـــن طـــينِ
 

 بــــل أراه جــــوهر 
 

 

ــتُ  ــدي ينْبــ  جلْــ
 ا واســتفتوافاســألو

ــكرتُ ــد شــ  ولقــ
 إننـــي إن همـــتُ 

ــي   ــي ينمـ  وغرامـ
ــي   ــّل ظَلْم حــل ي  ه
ــذيبِ جســـمي   لمـ
  ــمفــي ليــالي اله 



 الموشحاتدیوان 

 

ــتُ ــي تُهــ  ورآنــ
 

ــالنجمِ   ــي ك ــان ل  ك
 

 يهـــــديني
 

 بـــالجبين اَألزهـــر  
 

 

ــل  ــي بالوص ــاد ل  ج
ــلّ  ــو دون الكُـ  فهـ
 فأنـــا فـــي شُـــغِْل
 وأنــا مـــع بـــذِْلي 
ــي   ــه عقل ــتُ في بِع 

 

ــالي   ــارتوت آمـ  فـ
ـ   د إال لــي لــم يجـ

ــالي  ــالمليح الخـ  بـ
ــالي  ال أراه غـــــ
 بعــت فيــه مــالي  

 

ــي  ودينــــ
 

ــر    ــوي أكث ســو ي  وه
 

 

ــدر   ــَل الص ــا نزي  ي
ــري  ــرِي ذك ــوم تُج  ي
ــت مثــُل البــدر    أن
ــر   ــي القف ــت ظب  أن
 قــال لــي مــا تــدرى

 

ــنفس   ــب الـ  وحبيـ
ــي  ــوم عرس  )١(ذاك ي

ــمس  ــُل الش ــت مث  أن
ــسِ  )٢(أنــت ظبــي اإلنْ

 لستُ مـن ذا الجـنس  
 

ــوني  تَهجـــ
 

ــر  ــالكالم المنكــ  بــ
 

 
  

 ".األنس: "في دار الطراز  )٢(".                   عرسِ: "في سجع الورق  )١(



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٧٠

 

 وخليـــعٍ هيمـــان 
ـــان ميــول اله  دار ح

 بـاب البسـتان   )٢(جاء
ــيطان ــان الشـ  فأعـ
 فَشَـــدا لإلخـــوان 

 

ــود   ــالم أملــ  بغــ
 معقـــود )١(فـــرآه

ــدود ــرآه مســ  فــ
 وأصــاب المقصــود 
ــهود  ــام مش ــي مق  ف

 

 ونيهنُّــــــ
 

ــغَّير   ــم الصــ  َأنْعــ
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ".                   تراه: "في سجع الورق  )١(
 ".جا: "السابق  )٢(



 الموشحاتدیوان 

 

٨-  رِيصهـ٦١٩ت (قال ابن النَّبِيه الم( (*) 
 )١( 

 ــوم ــن يلـ ــل ِلمـ  قُـ
 ــويم ــنه قــ  غصــ
 النّظــــيم ــره  ثغــ

 

  رــم أس ــف ــي مهفه  ف
ــر   ــه األعفَ ــي كثيب  ف

ــك ــكَّر مس ــى س  ر عل
 

 آه لـو سقاني    أطفي حر نيرانـي 
 

 

 درر ثمينـه     في اليـاقوت مكنونَـه  
 

 

ــالي  ــد حـ ــا أشـ  مـ
 بِنْـــتَ يـــا غزالـــي
ــالي  ــت اللَّيــ  طالــ

 

ــك   ــم أر وجهـ  إذا لـ
ــرك   ــي ذك ــتَ ب  ووكَّلْ
ــك  ــا أيب ــدك ي عــن ب م 

 

 هل أراك داني     ففـرح يـا جـاني   
 

 

 فـي يـديك مرهونـه   مهجةً حزينه    
 

 

ــا  ــب الحميــ  تَطيــ
ــا ــح المحيــ  واضــ
ــا  ــي هنيـ ــال لـ  قـ

 

 إذا كــــان ســــاقينا 
ــا   ــا لين ــن النَّق  كغُص
ــا ــا مغنينـ ــْل يـ  فقُـ

 

ــتاني  ــاه بس ــانِ     محي ــين البن  ل
 

 

 لو غض جفونـه     جنيـتُ رياحينـه   
 

 

 أنـــا عبـــد موســـى
 كــم أحيــا كعيســى  
 يخجـــل الشُّموســـا 

 

 أبي الفـتح شـاه ارمـن    
ــدفَنم ــم يـ ــاً فلـ  يتـ

 بوجــه لــه أحســن  
 

 واحـد الزمانِ    فليس لـه ثـانِ  
 

 

 صاحب السكينه     للـدنيا بـه زينـه   
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 .٣١١: وهي في الديوان  (*)



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٧٢

 

ــل ــازم الجحافــ  هــ
ــادل   ــك الع ــن المل  اب
ــل  ــك الكام ــو المل  أخ

 

ــاس  ــيقَة األنف ــوم ض  ي
 صاحب النّـدى والبـاس  
ــاس  ــارِ النّ ــار خي  خي

 

 لسبعِ المثاني     أعوذُ سـلطاني با
 

 

 من رأى جبينه    رأى المشتري دونه
 

 

 ســــيدي تَهنّـــــا 
ــي ــاب يكنّــ  بالعقــ
ــي  ــه معنَّـ ــم بـ  كـ

 

ــر   ــِل الطي ــرعِ جلي بص 
ــر   ــاب الخي ــاتح لب  ف
 لكن ما ارتضـى بـالغير  

 

 دمتَ للتّهـاني     عـدوك الفـاني   
 

 

 دام في غبينه     بِـالهموم مقرونَـه  
 

 



 الموشحاتدیوان 

 

  (*) )هـ٦٢٣ت (مظفر العيالني  قال -٩
)١( 
 )السريع (  

ــي كَلِّل 
 

 يا سحب تيجان الربِـي بِـالحلَي  
 

 واجعلي 
 

 )١(سوارها منْعطفُ الجـدولِ 
 

 

ــما ــا سـ  يـ
ــا  كُلَّمــــ
 وهــى مــا  

 

 فيك وفي األرضِ نجـوم ومـا   
 )٢(أغرب نَجم َأشْـرقَتْ َأنْجمـا  

ــُل ِإالَّ بِال طاتَهمــد ـــال وال  طِّ
 

)٣(فاهطلي
)٤(على قطوف الكَرمِ كَي تَمتَلي 

ــىِ   وانقل 
 

 )٥(للدن طعم الشَّهد والقُرنفل
 

 

 للصـــــبا
 مـــن خَبـــا
ــاجتَبى  فـــ

 

 عنْدي وللـراحِ فـؤادي صـبا    
 فيها شَذَا المسك نَسـيم الصـبا  
 ظبي بما صـيغ لهـا واصـطَبا   

 

 فـــاهملي
 

ـي  خمرلطنِ وال تَعـرا من الم 
 

 تَفْضــلي 
 

 )٦(ِلي واشْغلي كُلَّ فُؤاد خَلي
 

 

ــــــدتَتَّق 
ــد  يعتَقــــ
ـــِئد  فاتَّـــ

 

  ــد تَصرللم رِيًــد ــبِ ال  كالكَوكَ
 المجوسـي بِمـا يعتقـد    )٧(فيها

  ـداحِ بهـا واعتَمالر ياق٨(يا س( 
 

 واَمَل ِلـي 
 

 معـزِلِ  حتَّى تَراني عنْك فـي 
 

 )٩(قَلِّلي 
 

 فالراح كالعشْق ِإن يزد يقَتُـلِ 
 

 
  

، والنجـوم  . ٢/٢٣٧: ، والمسـتطرف   ١٦٤: ، وعقود الآلل  ٣٧٠: وهي في المغرب قسم شعراء مصر  (*)
 .١/٢٧٢: ، وسجع الورق  ١١٣: ، وسفينة الملك  ٣٧٠: الزاهرة 

 ".ولسوارك منعطفا الجد: "في سفينة الملك  )١(
 "كلما     أخفيت نجما أشرقت أنجما: "، وفي المستطرف " كلما     أطلعت نجمات أطلعت أنجما: "في المغرب  )٢(
 ".          أو تمتلي: "السابق  )٤(".                                                 فاهملي: "في المغرب  )٣(
 .هذا الدور زيادة في سجع الورق )٦(".                      والفوفل: "وفي عقود الآلل " الفلفل: "في المغرب  )٥(
 ".قل لي: "في المستطرف  )٩(".         واقتصد: "في عقود الآلل  )٨(".         بها: "في سجع الورق  )٧(



 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٧٤

 

ــم  )١(ال َأرِيــ
يمــالنَّع  فـــ
ــيم  الَ َأهـــ

 

عن شُربِ صهباء وعـن عشْـق    
رِيــــــــــــــــم 

ــيشٌ ع  ميــد ــدام قَ مو ــد  جدي
  يمــد ــا نَ ي ــم ــذينِ فَقُ  إال به

 

 واحُل ِلـي 
 

 من أكئوس صيرن مـن فُلْفُـلِ  
 

 َألَذَّ ِلـي  
 

 من نَكْهة العنْبـرِ والَمنَـدلِ  
 

 

ــي ــذْ منِّ  )٢(خُ
ــي  والهنـــ
 واســــقني

 

 )٤(مثل كاسك هني )٣(وأمل كاسي 
 )٥(بِبعضِ ما صيغَ من اَْأللسـنِ 

 على رضـاب الفطـن المعتنـى   
 

ــي ــو تُل  ل
 

 )٦(مدح سنَاه مع رشًا مرسـل 
 

 لَذَّ ِلي 
 

 الصهباء والسلْسل )٧(على صفَا
 

 

ــرتْ  َأزهـــ
 )٩(ســــطَّرتْ

ــمرتْ  شَـــ
 

 )٨(لَيلَتُنَا بالوصِل مـذْ َأسـفَرتْ   
 بشَّرتْ )١٠(بِزورة المحبوبِ مذْ 

)١١(ماء ِإذْفَقُلتُ للظَلْ
)١٢(قَصـرتْ  

 
 

 طَـــوِلي
 

 )١٣(يا ليلة الوصِل وال تَنْجلـي 
 

 واسبِلي 
 

فالمحبوب كتْرنْزِِلي )١٤(سفي م 
 

  

ــوس ــت والكئـ ــم بـ  كـ
كأنَّهـــــا عـــــروس 
تبـــدو لنـــا الشُّـــموس 

 

  نَانــد ــن الـ ــى مـ  تُجلـ
 ــان ــن الجنـ ــت مـ  زفـ
 ــان ــى البنـ ــا علـ  منهـ

 

ــب    ــن رقي ــشَ م ــم أخ  ل
ــع شـــا   دنٍ ربيـــبمـ

 

ــاني  ينه
ــان  فَتّـ

 

 ــباح ــى الصـ ــو إلـ  ألهـ
 ــاح ــه وشـ ــدي لـ  زنْـ

 

 

ــي  ــبا بركض ــُل الص  )٣(خي
 فــي ســنتي وفرضــي  
ــي  ــي لعرضــ  وحجتــ

 

  ــواه ــع الغـ ــري مـ  تجـ
ــواه  )٤(ال ــي ســ  أبتغــ

  واهمـــا تنقـــُل الـــر 
 

 عـــن عاقـــٍل لبيـــبِ  
 والرشْـــفُ مـــن شـــنيب

 

 أفتــاني
ــان  ريـ

 

 بــــاحالهــــوى م أن 
 مــــا فيــــه جنــــاح

 

 
 

 

  

 .٣/١٩٥: ، وفوات الوفيات  ٤/٦٢٧: ، ومعجم األدباء  ٢٤/١٥٣: وهى في الوافي  (*)
 ".شمال: "في فوات الوفيات  )٢(".                       تزهو: "في معجم األدباء  )١(
 ".ما: "السابق  )٤(".                               بركض: "السابق  )٣(

 

  :(*)  وقال أيضاً
 )٢( 

ــس َأي ع ــل الغَلَ ــي      غالئ ــةْ ف نبري 
 

 مــن زبرجديــة     تُنبــه الــنّعس        
 

 
 ض



 الموشحاتدیوان 

 

ــا  جادهـــ
ــدا  وابتـــ
ــدا  وشـــ

 

الغمــــام 
ــــاممالك 
ــام  الحمــ

 

)١(فانتشـــى
 
 ـــرهبهـــا الز 

ــــهرأعينًــــا بهــــا س 
ــر   ــفَّق النَّهـ ــين صـ    حـ

 العرسِ )٢(وارتـدت عشيةْ        كمالبس
 

       هيـــلالً سننسِ     حما دنَت مـن الـد 
 

 

ــال  )٣(وامــ
ــا  واجلُهــ
ــع  تُطْلـــ

 

 الكئوســــا
ــا  عروســ
ــا  الشُّموسـ

 

  ــذهب ــى الـ ــةً علـ  فضـ
 بــه ــن الشُّـ ــتْ مـ  تُوجـ
   فــي ســناً مــن اللَّهــب 

 

 فلهـا مـزِيه       في الدجى على القبسِ
 

ــسِ       ــنِ اللَّع ــهيه     كمحاس ــى ش  بحل
 

 

ــر  )٤(مخبــ
 ــن ــاز م  ف
ــإذا  فــــ

 

 ســــناها 
 جناهـــــا
 تَنـــــاهى

 

  ــرر ــايرِ الشَّـ ــن تطـ  عـ
ررمــــن قالئــــد الــــد 
 ــرر ــق الغُـ ــي الخالئـ  فـ

 

ــتُ  ــتمس : قُلْ ــرتْ لمل ــةْ   ُأظْه ظهري 
 

 مـن عالً َأبِيه       ما تُنـاُل بـالخُلَسِ       
 

 
 
 
 

  

 .٤/٦٢٩: ، ومعجم األدباء  ٢٤/١٥٤: وهي في الوافي  (*) 
 ".بمالبس: "السابق  )٢(".                            نىفانث: "في الوافي  )١(
 "يخبر: "السابق  )٤(".                                فامأل: "السابق  )٣(

 
 

 
 (*)قال فخر الدين أبو عمر عثمان  -١١

)١( 
 )السريع ( 

مدامـةً تَشْـغَُل     غَن ِلي     قَد طَاب ِلي شُربِي على الَجدوِل      وَأمَل ِلـي     
ــي  ــري الخَلِّــــــــــــــــ  ســــــــــــــــ

 

ــالَ  ــي الطِّ ف 
ــالَ ــد حـ  قَـ
ــفَ الَ  كَيـــ

 

 شــفاء كَــربِ المــدنَف المبتَلَـــى    
ــالَ   الم نــي بِ بــر ــي الشُّ ــي ف تُّكتَه 
ــالَ ؟    ــْأسِ م ــام بِكَ ه ــن م ــذُر عي 

 

من ضـوئها فـي        كالكاعبِ الحسنَاء تَحـتَ الحلي      تَصطَلي   )١(تَنْجلي
ــي  ــْأسِ ِإذْ تَمتَلـــــــــــــــ  الكَـــــــــــــــ

 

ــرور ــا الس  إالّ ســـماعي للغنَـــا والزمـــور    م
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ــور  والخُمــ
ــرور  والغُــ

 

  ــور ــى والثُّغُ اللَّم ــات ــفُ كَاس  ورشْ
     ورـبي صـانـِل اَألمنَي ـنـسِ عممن ي 

 

فْضلي      على الورى مـاضٍ  فَابذُِلي     مــا عز في الراحِ وال تَنْجلي      تَ
 ومســـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَقْبِل

 

 ــيع ضي ــن  لَ
يعففـــــالر 
يــــعقوالر 

 

   ــع ــرِ القَطي ــدنيا بِغَي ــي ال ــر ف مالع 
ـــرِيعـــى ســـي للكـــأسِ لَبعإذا د 
ــع ــانِ الربِي مــِل ز ــاتَ فــي مثْ ب ــن م 

 

مبتَلي       عن لَذَّة األشياء في   مخْتَلي     بالصحوِ مـن نَيِل األمانيِ خَلى    
ــزِِل  معـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 فـي الشَّــمولْ 
ــوْل  والجهــ

 

ــولْ    ــع العقُ ــبِى جمي تَس ــه ــى بِ  معن
ــذُولْ   ــاِل الع ــا ِلمقَ ــغِ فيه صي ــن م 

 

 
 
 
 

  

ر ، وهى على غرا ١/٢٨٤: ، نسبت لعز الدين الموصلي ، وفي سجع الورق  ٣٢٩: وهي في الدر المكنون  (*)
 :موشحة عبادة بن ماء السماء التي مطلعها 

 مــن ولــى    فــي أمــة أمــراً ولــم يعــدل     يعــزل    إال لحــاظ الرشــأ الكحــل          
 ".تجتلى: "في الدر المكنون  )١(

ــوْل  دع يقُــ
 

 مــا شــاء فيهــا لَســتُ عنْهــا َأحــوْل 
 

من قَهوة عذراء لَـم        تَنْجلي     عنِّى همـوميِ ِإذْ أرى منْزِِلي       ممتَلي
 تُبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَِل

 

 قَـــد ســـما
ــى  وانْتَمـــ
ــا  كُلَّمــــ

 

ــدما     ــب ال ــي لح ــد ذَا قَلْبِ عب ــن  م
 ِلحــب بــدرٍ فيــه وجــدي نَمــا    
ــهما  ــه َأسـ ــوِي طَرفـ ــوقَ نَحـ  فَـ

 

واللَّوم فيه كَثَّر أو       )١(لَذّ ِلي     موتي ويا بشْراي ِإن صح ِلي        فاعذِل
 قَــــــــــــــــــــلَّ ِلــــــــــــــــــــي

 

ــا ــا رنَـ  مـ
 واجتَنَـــــى
ــى  وانثَنَـــ

 

 إال أعــار الجســم ثَــوب الضــنَى    
ــا   ــى والعنَ اَألس ــب ــنه قل غُص ــن م 
ـــنَا  ــائال معلـ ــالي قـ ــان حـ  لسـ

 

 من وِلى  في ُأمـة أمـرا ولـم يـعدِل        يعزِِل       بِنَبل ألحـاظ الرشَـأِ  
ــِل  )٢(اَألكْحـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ".فاعذلي: "في الدر المكنون ) ١(
 .الخرجة طلع موشحة عبادة بن ماء السماء مع تغيير طفيف )٢(
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  :(*)  وقال أيضاً
)٢( 
 )السريع (  

ارصق فُونٌل طَوِيٌل وجلَي 
 

ارــر  والَ قَ
 

 كَـارادو مٍ خَلَّفْ َأسىغْرِلم 
 

 

 يجـدي البكَـا والنَّحيـب   يبكى ومـا  
 ــب ــا ِللْكَئي فَم ارــد ــه ال ــطَّتْ بِ  شَ
ــب طَبِي ــن م هــر ي غَيــقْم ــا ِلس مو 

 

 بِيــــــبالحو 
يـــبطشٌ يـــيع 
الغَرِيــــــبو 

 

ارزالم دبعو قالشَو بِقَلْقَة 
 

ارثُ سيح 
 

ارا والنَّهجي سواالد لُهفَلَي 
 

 

ي ــان ــالنَّوىالَ كَ ــى بِ مر ــد ــا قَ مو 
ــوى   ــي كَ ــا ف ــرانِ البكَ يــا بن قَلْب 
ــوى   ــعبِ القُ ــلُّ ص ــه كُ ــذَلُّ في ي 

 

 والجـــــــوى 
ـــوى  والهــــ
ــوى  ِإن نَـــــ

 

ارهو جدبخْفي فَيا يم انتْمك 
 

ــار سبِانْك 
 

ارزرِى غتَج في الخَد عمأدو 
 

 

 ــه ــي بِس ــا قَلبِ يامــا ر ــاي  مِ الجفَ
ــفَا  ــروم الشِّ ي ــك ــدنفًا منْ ــْل م ص 
 ما حـلَّ بِـي منْـك وصـبرِي عفَـا     

 

ــا   بِالْوفَــــــ
ــي ــد كَفــ  قَــ
ــي  وانْتَفـــــ

 

اربطاص ِلقَاك نا ِلي عمي ومنَو 
 

ــذَار العو 
 

ارع ا ذَاكمو بي الحتُ فخَلَع 
 

 

ــى    ــام اِلحم مي حــواق ــيج َأشْ ه 
 اج بِصــوت َأعجمــيِ ومــا  نَــ

ــدما    ــد ال ــد فَقْ عــى ب كــتُّ َأب  فَبِ
 

ــدما    عنْــــــ
ــا  َأفَهمــــــ
ــدما  بِالــــــ

 

 
 
 
 
 
 

  

 :، وهى على غرار موشحة األعمى التطيلي  ١/٦٤٣: وهي في سجع الورق  (*)
ــار     ــر كب ــا إال ألم ــا اجتمع ــار            م ــاء ون ــرار           م ــلوع ح ــفوح وض ــع س  دم

 

  نِ نًـارـيالب نم شَايح شْوحو 
 

اريــد  وال
 

ارفَ القَرى فَكَيوَأه نشَطَّتْ بِم 
 

 

 معـــذِّبِي منْـــه بِهجـــرٍ طَوِيـــْل
ــبيلْ    لْسالس ــك ريق ــن م ــة  لنَهلَ
 فَالصــبر قَــد غَنَّــى غَــداةَ الرحيــْل

 

ــبِيلْ   ــْل سـ  هـ
ــْل  ِللْعليــــــ
ــْل  بِالعوِيـــــ

 

مد   ارـرح ـلُوعضو ـفُوحس ع 
 

نَارو اءم 
 

   ـاربـرٍ كـا ِإالَّ َألمعتَما اجم 
 

 



 الموشحاتدیوان 

 

            : (*) )هـ٦٥٠ت (قال أيدمر المحيوي في المديح  -١٢
 )١( 
 )الرمل (  

 البكَا )١(عهِد البين إلى عيني
 

 ثُم َأوصاها بَأن ال تَهجعــي   
 

   

 ــي ــقى قَلبِ وســه ــن خَمرت  م
هــكرت ــن س ــُل م ــو ال يعق  فه
 ــه ــن غَمرت ــذُ م ــى ينقَ  فمت

 

قلب بِيِل الحبلَكَـا  )٢(في سه 
 

 شَيع الركـب ولمـا يرجـعِ     
 

 

 لمـا نَظَـرا   )٣(قال ِلي العـاذلُ 
 :من غدا قلبـي بـه مشـتهرا    

    ! مـاذا بشـرا     تعشـق   )٤(أكذا
 

 حـــاشَ هللا أراه ملَكَـــا 
 

 ا فاعشَـقْ وإال فَـدعِ  مثُْل ذ 
 

 

  ـهطفَ الغصنِ مـن قامتع هز 
ــهــا للشــمس مــن طلعتعطْلم 
ــهفــي ليلت رــدنــادى الب ثــم 

 

 أيها البـدر تغيـب ويحكـا   
 

 !  ما احتياج الناس للبدر معي؟ 
 

 

 )٥(أنا علَّمـتُ القضـيب الميـدا   
 )٦(واستعار الظبي مني الجيـدا 

 
 
 

  

، وعارض بها موشحة ابـن   ٣/١٧٤: ، والمنهل  ١٠/١٣: ، والوافي  ٣١: في مختارات من ديوانه وهى  (*)
 زهر

 أيها الساقي إليك المشتكى             كم دعوناك وإن لم تسمع
: فـي المنهـل    )٣(".       قلبـي : "، وفي المنهل " قد: "في الوافي  )٢(".               لعيني: "في المنهل  )١(
 ".ادلالع"
طـول  : الجيـدا   )٦(.                                 الميل: الميدا  )٥(".       ألذا: "في الوافي ، والمنهل  )٤(

 .العنق
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ممن آل النَّـدى  )١(وكذا ذا القَر 
 

 نَداه فَحكَـى  )٢(أبصر الغيثَ
 

 وهي )٣(وعدسوى ذَا م إن ظن 
 

 

ـ    دهمن جميع الفضل يحيـا عن
 )٤(ليس للـدين بِمحيـىٍ وحـده   

  هــد ــه حم ــالي عل ــال للت  ق
 

 ِلي حسن الذِّكرِ والماُل لكـا 
 

 )٥(فاقْترح تُعطَ وقُْل تُسـتَمعِ  
 

 

مِ ال يتركُـــهزآخـــذٌ بـــالح 
   بمـا يملكُـه ـودفي سوى الج 

 من يشْرِكُه )٦(ال ترى في المجد
 

 وهو في المال كثير الشُّـركا 
 

 )٧(د كثيـر الشِّـيعِ  ومن الحم 
 

 

 آنسـا  )٨(أنت يا موسى رجـائي 
ــا  ــوافَي قَابس ــدواه فَ ــار ج  ن
 )٩(رحتَ في حضرة قُدسٍ دائسا

 

 في طُوى السؤدد فاخلَع نعلكا
 

 )١٠(وادعه يأت بكبرى يوشـعِ  
 

 

 )١١(لرشيد األمرِ أضحى عاضـدا 
 

  

 .        في أهلهالسيد العظيم : ، والقرم " القوم: "في المنهل  )١(
 ".     عنده: "في الوافي  )٤(".         فهو: "السابق  )٣(".            البحر: "في الوافي والمنهل  )٢(
 ".الجود: "السابق  )٦(".           يستمع: "في الوافي والمنهل  )٥(
 ".رجاء: "في الوافي  )٨(.                                  انتهت الموشحة في المنهل الصافي )٧(
وهل أتاك حديث موسى ، إذ رأى ناراً فقال ألهله ( : ويشير إلى قصة سيدنا موسى في قوله تعالى " دايسا: "في الوافي  )٩(

ـ  ك امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منها بقبس ، أو أجد على النار هدى ، فلما أتاها نُودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك      إن
 )بالوادي المقدس طوى

 .وهى رد الشمس عليه بعد غروبها –عليه السالم  –إشارة إلى قصة سيدنا يوشع  )١٠(
 .سقطت األدوار التالية من الوافي ما عدا دوراً واحداً نذكره في موضعه )١١(

 رَأيه المـأمون حزمـا راشـدا   
ــدا ــا خَال ــه الفضــُل يحي  ولدي

 

 

 فدعوا جعفر وانسوا برمكـا 
 

 )١(فالندى في غيرِه عين الدعي 
 

 

 الرئيس األعظَـم  -مذ كنتَ – أنتَ 
 ــرم ــز األك ــاف واألع ــر خ  غي
   ـالي تسـأمدتَ من طُـول التَّعك 

 

 رتَب السـؤدد لكـن صـدكا   
 

 كرم العهد وحفـظُ الموضـعِ   
 

 

ــر ــل مكــان مفَخَ  لــك فــي كُ



 الموشحاتدیوان 

 

 ــذكَر ــد ي ــروى ومج ي ــر  أثَّ
ــوال العنصــ ــاع األرضِ ل  رفبق

 

 هزها الشوقُ فسارت نَحوكا
 

 ولَكَــم رامــتْ فلــم تســتطعِ 
 

 

  ـهـي ربمالق ى الصومقد مض 
ــه ــرك نجــوى قلبِ جــاعال س 
  ــه ــتَ بِ ــد فَهنئ ــى العي  وأتَ

 

 فهو قد هنّيء من قبـُل بِكـا  
 

 وابقَ فـي ذروة عـز أمنـعِ    
 

 

 وامشِ في روض التهاني واركُضِ
 ينقضـي  واصحب الدهر إلـى أن 

ــى ضــد الر ــتَ بالعي ــئن هنِّْئ  ول
 

 فلكُلُّ الـدهر يلقـى عنـدكا   
 

 بهجةَ العيـد وُأنَـس الجمـعِ    
 

 

ــا  ــتُ اُألفُق ــد رأي ــوم ق  رب ي
 

 
  

 .في هذا الدور إشارة إلى خلفاء ووزراء معروفين ، وقد استعمل الوشاح بعضها في مقام التورية )١(
ــا  ــالبرق أن يحرقَ ــا ب  )١(خائفً

ــفقاوبــد  ا البــدر مروعــا مشُ
 

 )٢(البسا لَمـا تجلَّـى فَنَكـا   
 

 )٣(وبدت شمس الضحى في برقُعِ 
 

 

 وكـأن الجــو حـرب يصــطلَى  
 قد أثـار الغـيم فيهـا قَسـطال    
 فانتضى البرق عليـه منُصـال  

 

 فبكى الغيثُ حيـا إذ ضـحكا  
 

 خافقَ القلبِ مـروع األضـلُعِ   
 

 

 بــالمزج نــار ححِفاقتــدالقــد 
 نصطلي إن نحن لـم نَصـطبحِ  
ــرِحِ  ــم تقتـ ــك ولـ  وأغنّيـ

 

 أيها الساقي إليك المشتكَى( 
 

 )كم دعوناك وإن لـم تسـمع    
 

 

 
 : (*) وقال أيضاً

)٢( 
 )مخلع البسيط ( 
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  النجـوم هاربات وسـم 
 

 ساهر   فمـن تـرى   
 

هدالس لَّمك٤(ع( يا جفون 
 

 

إلى مذهب التصابي )٥(صب 
 

ــابيِ  )٦( ص
 

 ال يعــــدل
 

 
  

 .فرو يلبس: الفنك  )٢(".           يخترقا: "في مختارات الديوان  )١(
 .هذا الدور نهاية الموشحة في الوافي )٣(

، وعارض بها الموشح الذى مطلعه  ١/٢١١: ، وفوات الوفيات  ١٠/١١: ، والوافي  ٣٤: وهي في مختارات ديوانه  (*)
: 

 أن اللقا في غد يكون:           عاطر مخبرا  زارك من نحوه النسيم      
 ".صاب ، ناب ، كاب: "السابق  )٦(".       صبا: "في الوافي  )٥(".                      النوم: "في الديوان  ) ٤( 

ــابِ  ــافقُ الجنَ ــه خ  فجنب
 والطرفُ من دائم انسـكابِ 

 

ــابيِ  نــ
ــابيِ  كــ

 

ــُل  مبلْبـــ
 مخبـــــُل

 

ــوم ــوى كَتُ ــانه لله  لس
 

 ساتر   لمـا جـرى   
 

 الشئون )١(الشأن أن تُستَر
 

 

ــاني ــتملح المع ــباه مس  س
 شدا األغاني )٣(من )٢(بذكره

 )٥(يقول مـا نـاظر يرانـي   
 

ــانِ  عــ
ــانِ  غــ

 رانِ
 

ــر ــه البص  ب
ــر  )٤(إذا ذُكـ

 القمـر  )٦(إلى
 

 الحلـيم  )٧(يرنو إلى وجهي
 

ــرى  ــا ي  حــائر   لم
 

  العيـون به تُفْـتُن مرأى 
 

 

 بدرِ فـي الكمـالِ  من أين لل
 والغصن هل عطفه بحـالي 
 وعارض الـنقص للهـاللِ  

 

ــيِ  ــا ل  م
 حــــاِل
 ال لــــي

 

ــفُ  فيوصــ
ــرف  مزخــ
ــف  )٨(والكُلَـ

 

  الشمس منـه مـيم وال فم 
 

ــرا   ظــاهر   لمــن قَ
 

  وال من الحـاجبين نـون 
 

 

 درى بشـاني  )٩(ما كنتُ لوال
 أفـدي الـذي راح للمثـاني   

 صـد أو جفـاني   )١١(إذ لمن
 

ــاني  )١٠(ش
ــا  نيثــ

ــإني  فــ
 

أخشى افتضاح 
 عطْفَ المراح
ــاح  ــال جن  ف

 

  قلـت ريـم لما لوى الجيد 
 

ــرى  ــم انب ــافر   ث  ن
 

يمشى كما تنثني الغصون 
 

 

 يا نفس في خـده األسـيلِ  
 

 ســــيلي
 

ــا ع١٢(وإن د( 
 

 
  



 الموشحاتدیوان 

 

 ".تكتم: "في فوات الوفيات  )١(

 ".عن: "في ، وفوات الوفيات في الوا )٣(".                  يذكره: "في فوات الوفيات  )٢(
 ".إال: "في الفوات  )٦(".              رآني: "السابق  )٥(".   أذكر"ادكر ، وفوات الوفيات : "في الوافي  )٤(
نقط سوداء تظهر على  سطح القمر ، والكلف نمـش يظهـر فـي    : الكلف  )٨(".       وجهة: "في السابق  )٧(

 .الوجه
 .المبغض: الشاني  )١٠(".                لو ما" :في مختارات ديوانه  )٩(
 ".أنا لئن: "في مختارات الديوان ) ١١(

 .            سقط هذا الدور من الوافي ، وفوات الوفيات )١٢(
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 هوى إلى وجهـه الجميـلِ  
ــولي ــرت أن تق وإن تجاس 

 

ــي  ميلــ
ــولي   :قـ

 

 مــع الهــوى
ــدا  إذا بـــ

 

 هك الوسـيمفي محفٍل وج 
 

 ظـــرســـافر  لين
 

  المـدنَفُ الحـزين عذَرفَي 
 

 

ــالي   ــداماي إن ب ــا ن  أي
 صوتا أنـا عنـه النتقـالي   
 في رتَبِ المجـد والمعـالي  

 

ــالي  )١(بـ
ــالي  قــ
ــاليِ  عــ

 

 فغـــــردوا
 :فــــرددوا 
ـــــدمحم 

 

  ــيم ــز والنع ــه الع  دام ل
 

 قـــاهر   مقتـــدرا  
 

 )٣(شاء أو يهين )٢(يعز من
 

 

 طبتُم وطابـتْ لكـم أصـولُ   
 لى الدهر أن تطولواشئتم ع

ــلُ  ــدواك إذ تُني ــر ج  وقطْ
 

ــولوا  صـ
ــوا  طولـ
 نيـــــُل

 

ــا وإن  بهــ
 !فما ومـن ؟ 

 الزمن )٤(مدى
 

ــيم ــراكُم نس ــرفُ ذك وع 
 

 )٥(طافَ به السهُل والحزون عاطر   إذا سرى 
 

 

 ــاد ــين ذى العب  ومجــدكُم ب
  فوق الربى منـه والوهـاد 
 قلتم لـه قـم بكـل نـادى    

 

ــادي  بــ
 هــــادي

 ٦(:نـــاد( 
 

 ال يختفــــي
ــي ــن يقتف  م
 هل معتفـي ؟ 

 

 فاعجب له وهـو ال يـريم  
 

 ســـائر   مشـــمرا 
 

والسفين ى به العيسدتُح 
 

 

 صلب على حـادث يقاسـي  
 طود لَدى موقـف المـراسِ  
 يلقى الوغى منه في لبـاسِ 

 

ــي  )٧(قاس
 راســـي
ــاس  بــ

 

ــزمنِ  للـــ
ــي  ال ينثنــ
 محصــــنِ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ".         إن: "في الديوان  )٢(".                ، قال ، عال بال: "في الوافي  )١(
 ".                     هذا: "في الوافي  )٤(.              انتهت الموشحة في فوات الوفيات )٣(
، قـاس  : "فـي الـوافي    )٧(".         ناد: "في الوافي  )٦(بينهما تضاد                 ) السهل والحزن (  )٥(

 ". راس



 الموشحاتدیوان 

 

 

 إذا التَفَّت الخُصـوم  )١(لَيث
 

 خادر   مـن الشـرى   
 

 له القَنَا في الوغى عـرِين 
 

 

 كم موقـف لـيس للسـالَحِ   
ــاحِ ــوت بالرم ــبِ الم وكات 
ــاحِ  ضــاهر افْت ــه ظ نَابج 

 

 )٢(الحـــي
 مـــاحي 
ــاحي  ضـ

 

ــي األرُؤسِ  ف
 لَألنْفُــــس
ــرمسِ ــم ي  ل

 

 رزنْتَ إذ خَفَّـت الحلُـوم  
 

ــ ــوهراشَ جر   ماه 
 

 )٣(يفعل ما تشتهي المنُون
 

 

ــافي  ــات للتج ــادنٍ ب  وش
 عاهـــدنا أنـــه يـــوافي
 فمورد األنـس والتصـافي  

 

ــافي  جــ
ــي  وافــ
ــافي  صـ

 

ــده  وصـــ
هــد  ِلعهـــ
هــد  بوعـــ

 

 ) زارك من نحوه النسـيم 
 

 عـــاطر   مخبـــرا
 

 يكون اللقا في غد ٤()أن( 
 

 
 : (*) وقال أيضاً

)٣( 
ــ ــبا يم ــابيدعِ الص ــي التَّص  ر ف

ــذات فــالعيشُ فُــرص  وانتهــزِ اللّ
ــا   ــا وهاك ــالم هاته ــا غُ ــم ي  قُ
 أمــا تَــرى ظــلَّ الســرور ســابغا

 

ــبابِ    ــكرة الش ــي س ــَل تجلّ  قب
 ــص ــه نَغَ ــامن في ــرورٍ ك  رب س
 واعصِ هوى العـاذِل فـي هواكـا   
 ومشرب العـيشِ هنيئـا سـائغا ؟   

 

  ــر ــد النظ قَي ــة ــي روض  ف
الز ترنـــو بأحـــداقـــره 

 

ــر   ــكر آالء المطــ  تشــ
رـــحالس ها بعـــدتحســـب 

 

ــر ــد انْتَثـــ  قـــ
أو انتشـــــــــر 

 

 ررــه د  فيـــــــ
  ــــربمنهــــا ح 

 

 
  

 ".الحِ ، ماحِ ، ضاحِ: "في الوافي  )٢(".                  ليثا: "في مختارات الديوان  )١(
 .               لع موشحة أخرىجعل الخرجة مط )٤(.                    انتهت الموشحة في الوافي )٣(

 .، ويمدح بها األمير فخر الدين حسام بن صدر الدين شيخ الشيوخ ابن حمويه ٣٨: وهي في الديوان  (*)
ــافرةْ  ــا س ــمس عليه ــت الش  تجلَّ
ــا   ــا طلوعه ــين دن ــا ح  ترمقُه
   كـحالض تبكى وفي األوجـه بِشـر 
 تمايلـــتْ تمايـــَل الســـقيمِ  

 

   ــر ــوٍم زاهـ ــا بنجـ  ةْفقابلتْهـ
ــا  ــتْ دموعهـ ــٍل ترقرقـ  بمقَـ
 !!فاعجب لها تضحك وهـى تبكـي   

ــيمِ   ــرى النس ــتْ بس ــا أحس  لم
 

ــذَر ــى حـ ــفقْت علـ  فأشـ
ــى وطَــرقضمــن قبــل أن ي 

 

  ــر ــن الخفَـ ــتْ مـ  وفَرِقـ
   ْْــتَملــو كــان اس نــود 

 

ــر  لمـــــا خطـــــر  ذاك العطــــــ
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 ــر ــى الزهــ  علــ
 

 ْوســــر ــاء  ســ
 

 

ــا   ــربها نعيم ــدى يش ــات الن  ب
ــب ــلُ فأصـ ــا بليـ  حتْ ودرعهـ

ــافورا   ــا ك ــبا له الص ــدت  وأه
ــن ــا المستحسـ ــا نُوارهـ  كأنمـ

 

 كمـــا يغـــذَّى والـــد فطيمـــا 
 تكـــاد مـــن قطـــاره تســـيُل

ــا ــألتْ أردانهـ ــرا )١(فمـ  عبيـ
   ــين ــي أع ــقُ فه ــنةٌ تنط  ألس

 

 ــر ــثِّ الخب ــي ب ــح ف  تُفص
 رــو ــا صـ ــة فيهـ  بمقلـ

 

 عـــن الحـــديث بـــالنظر 
 ــور ــر ح ــن غي ــناء م  حس

 

 نظـــــرفمـــــن 
 ــر ــد ظهـ ــا قـ  مـ

 

 ــر ــد خبـــ  فقـــ
 ــــتترومــــا س 

 

 

ــلِ    ــات لي ــي ُأخري ــا ف وافيتُه 
ــرِ همثــل النجــوم الز فــي فتنــة 
 مــن كــلَّ حــال بحلَــى الفضــاِئل
ــئونِ  ــود والش ــديرِ ال ــافي غ  ص

 

ــذيلِ   ــوَل ال ــوى إال فض ــد انط  ق
ــرِ ــل محــلَّ الفج ــوا مــن اللي  حلُّ
ــمائلِ  ــنِ الش ــديث حس ــوِ الح  حلْ

ــين النُّ ــع ب ــونِيجم ــك والمج  س
 

ال ينطـــوي علـــى كـــدر 
 

  ــر ــيس أو حض ــاب الجل  غ
 

 
 
 

 

  

 .                                       الكُم: األردان  )١(
ــذر ــر ه ــن غي  )١(ينطــق م

 

 )٢(يصمتُ مـن غيـرِ حصـر    
 

 فقـــــد ظهـــــر 
 ــر ــب الخبــ  طيــ

 

  ــر ــه أثَـــ  فيـــ
والمختبـــــــــر 

 

 

ــراح  ــوس ال ــديرون كُئ ــاتوا ي  ب
ــ ــار ل ــالفنونِيغ ــروضِ ب  ون ال

 بشرى بنـى اآلمـال ثَّـم بشـرى    
   ـعودهقوموا انظروا للبـدرِ فـي س 

 

 الليُل مـن الصـباحِ   )٣(حتى انفرى 
 مــن غُــرر المــدحِ لفخــر الــدينِ
ــكرا   ــوه شُ ــا أوليتم ــكرا لم  ش
فــي مزيــده يجــرى إلــى الغابــة 

 

فيـــه مـــا انتظَـــر كأدر 
 ــر ــو الظُفَـ ــه حلُـ  فليهنـ

 

ــب    ــين صـ ــه حـ  روليـ
  ــذر ــان نَ ــا ك ــوف م ولْي 

 

 ــاء القــــدر  جــ
بـــــرج حـــــين 

 

  علـــــى قـــــدر 
ــر ــا كَســـ  ِلمـــ

 

 

ــانِ   ــاءةُ الزم ــرتْ إس ــد غُف  ق
 يــا مرحبــا بــالقمرِ المنيــرِ   

 إذ ســـرنا بيوســـف اإلحســـان 
ــديجورِ ــابِط ال ــي خ ــدو بِعينَ  )٤(يب



 الموشحاتدیوان 

 

  ــه ــي أوان ــث ف ــا بالغي  ومرحب
ــرا   ــر استس ــان إال القَم ــا ك  م

 

 ب فـي أوطانـه  همى على المجـد 
 بـدرا  )٥(ثم انجلَـى بعـد السـرارِ   

 

ــبِ ــقُ العض ــذكر )٦(ورون  ال
ــر ــي عظــم الخطَ ــر ف  والتِّب

 

 ــر يف الغــريبقــى علــى ص 
ـــه أيـــدي الضـــررتمس 

 

رــي ــي الســ  وهــ
 ْوشــــر خيــــر 

 

  ــر ــين البشــ  بــ
 ْوضــــر نفــــع 

 

 
 
 

  

 .                            العى في النطق: صر الح )٢(.                   الثرثرة في الكالم: الهذر  )١(
 .                                   الظالم: الديجور  )٤(.                              انشق: انفري  )٣(
 .السيف القاطع: العضب  )٦(.                           المحاق: السرار  )٥(
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دـــــدسهللا رأى الملـــــك الم 
ــ ــك األرضِ الص ــوارث مل  الح ال

ــا   ــرى المكين ــو أن تُ ــا لنرج  إن
ــفُ   وســتَ ي ــز وألنْ ــو العزي  فه

 

   دــد جــعدك الم ــمِ س ــع نج طلم 
ــبضِ  ــا والقَ ــط به سالب ــذ والناف 
ــا    ــده األمين ــه وعب ــي نفس  ف
ــتَخْلفُ  ــا يس ــلِّ م ــي ك ــه ف  تَخْلُفُ

 

  ــر ــا أمـ ــْؤتَمرا بمـ  مـ
رـــيعـــدل الفعـــال والس 

 

ــ  ــرا عمـ ــرمنزجـ  ا زجـ
  رــد ــورود والص ــفُّ ال ع 

 

 ــز ــال عجــ  )١(فــ
ــر  )٢(وال أشــــــ

 

 ــر  وال يجـــــــ
٣(وال خَــــــــور( 

 

 

ــلُ  ــطَفوك قب ــا اص ــوك م  إن المل
وك٤(فَر(    عن نُصـحٍ وعـن وفـاء 

ــا  ــووا إليك ــمِ لُ ــى عل ــم عل  فه
 ــه ــوك ذُرى الجاللَـ ــذا أحلُّـ  لـ

 

ــلُ     ــتَ أه ــرة إال وأن ــن خب  ع
ـــا غَنـــاءمأي وعـــن غنَـــاء 
ــا  ــدوا عليك ــا واعتم ضــن الر  ع
ــةْ   ــى جهالَ ــوا ذاك عل ــم يفعل  ل

 

 األثـــر مازلــتَ محمـــود 
 ــر ــدب مط الج ةــد ــي ش  ف

 

  ــر ــبِ قم ــة الخَط ــي ظُلْم  ف
 رــوف وز ــرة الخ ــي غَم  ف

 

 )٥(تعطـــي البـــدر 
 لمــــن شَـــــكَر 

 

 رال بقــــــــــد 
ومـــــن كفَـــــر 

 

 

ــوا   ــوم دع ــثٌ إذا الق ــزاِل: لي ن 
ــا  ــبِض الحس ــا إذ يق ــا عجب  ماي

ـــهاتدمـــن ع ويأخـــذُ األرواح 
 بل كيف ظَلَّ الـرمح وهـو ظـامي   

 

ــمةَ اآلجــالِ     ــاه قس ــى ظُب  ولَّ
ــماما  ــرف انْضـ ــٍل ال تعـ  بأنْمـ
    نهبا ولـيس األخـذُ مـن عاداتـه 
ــداها طــامى ــي راحــة بحــر ن  ف

 

 
  

 .            البطر: األشر  )٢(.            يقصد بهما الهموم واألحزان: العجر والبجر  )١(
 .                        اختبروك: فروك  )٤(.                                       الضعف: الخور  )٣(
 .جمع بدرة وهى عشرة آالف درهم: البدر  )٥(

ــرفُ ــعر )١(والطَّ ــان شَ  إن ك
 ــطَبر ــف اص ــه كي تْنــي م  ف

 

    ْبمــا بــه جــاء ومــر 
   رـر٢(يحمُل مـا يـوهى الم( 

 

ــا زأر  ليثًـــــــ
  ــــربــــدرا زه 

 

  مــــرغيثًــــا ه 
 ــر ــرا زخَــ  بحــ

 

 



 الموشحاتدیوان 

 

     مـن وقـارِه كهـل الحجـا يرتـاع 
 ــنفس ــه ال ــبو إلي ــق تص  ذو خُلُ
    هــدجمال يـأتلي فـي كســبِ مـا ي 
هه وحـــدـــال بجـــدنـــال الع 

 

 ــارِه ــوغى ال يصــطَلى بن ــى ال  فت
 ــمس ــا الش ــحك فيه ــرة تض  وغُ
  هــد وال ي ــانُه ــنٍ لس ســن ح  م

ــد ــد غ ــدهفق ــيج وح ــا نس  ا فيه
 

 ــر ــوال وثمـ ــاب أصـ  طـ
 ــاقتفَر ــات ف ــي المكرم  )٣(ف

 

   ــر ــوم األث ــه الق ــن ل  س
 ــر ــى وال فتَـ ــا ونَـ  فمـ

 

 ــتقَر ــى اســ  حتــ
 ــر ــم عبـــ  ثـــ

 

 ْــر  ذاك المقــــــ
 ــر ــا اقتصــ  ومــ

 

 

 فقــد بنــى المجــد علــى أســاسِ
وزاد مـــا زاد بفضـــِل نفســـه 
 ســْل عنــه ذا علــمٍ بــه وفَحــصِ
تكـــلُّ مـــن واصـــفه لغاتُـــه 

 

ــى قيــاسِ     ــاه عل ــاد علي  وش
عــن أمــه ــهــروِ فيــه يوملــم ي 
 تَــر الــورى كلَّهــم فــي شــخص
 ــفاتُه ــي ص ــتْ تنقض سلَيــه و  في

 

  رــر ــا بغُـ ــتُ منهـ  أتيـ
رــي ــا السـ ــوا بهـ  فتوجـ

 

  رــو ــوم سـ ــا قـ  فظنَّهـ
رــم ــا السـ ــوا بهـ  ودبجـ

 

 ــــربتلــــك الح 
ــذْ وذَر  فخـــــــ

 

  ــر ــى الفكَــ  وشــ
ـــــريلـــــك الخ 

 

 
  

 :                         الفرس : الطرف  ) ١(
 .افتقر) ٣(.                     جمع مرة وهي القوة والشدة: مرر ) ٢(

 ١٣- قال النصير اُألدفوي (ت ٦٥٠هـ)(*) :
)١( 
 )المنسرج (  

ــاللِ  ــةَ اله ــا طلع ي 
ــالِ  ــةَ اآلم ــا غاب  ي

 

 )١(هـــالَّ ِلـــي
 َأمـــا ِلـــي 

 

ــر  فــي الحــب منْتَظْ
ــن ا مــر ــوى مفَ له 

 

 

ــي اقاِئي رــد ــا ِل  أم
 بِحسنِ الساقي )٣(زها

ــاقيِ ــؤادي ب ــه ف  ب
 

ــي  اقر ــن ٢(م( 
ـــي  والساقــ
ـــي  والباقـــ

 

ــام ــى اَألنَ ــدراً عل  ق
امــد الم ــه قــن ري  م
 امــر ــة الغَ ــي لُج  ف

 

 )٤(وسستُ والخـالَّق 
ــذَّ ــذَاق )٥(فَلـ  ِللْمـ

 

ــي  أخْالَقــــ
 مـــــــذَاقي

 

ــبرِ بالص ــر جِإذْ ه 
ــهر ــه الس بــي ح  ف

 

 

ـــي هل من فَتًى يسعى في ــا ِإسعافـــ  بــالقُربِ مــن رشَ
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 ــاألرداف ــاَل ب  ِإن م
 ــاف ــُل األوص كَمم 

 

ــي  َأردى فـــ
 أوصــى فــي 

 

ــا ــع الحشَ ــيِ م  قلب
ــا ــي وَأدهشَـ  قَتْلـ

 

 الجافي )٦(عقْلي وحكْموا
 افــر اِإلس ــن م ــم  فكَ

 

ــي  ــا فـ  ألجـ
 َأســـرى فـــي

 

 رالْغَــر ٧(ركوبِــه( 
 ــر ــن خَطَ م ــه كَفَّي 

 

  

: ، وسـجع الـورق    ٤/٢٢٠: ، وفـوات الوفيـات    ٢٧/١٢١: ، والوافي  ٦٨٢: وهي في الطالع السعيد  (*)
حيث لم أتثبت من تاريخ الوفاة ، وظننت " ١١٤: ديوان الموشحات المملوكية "، وأوردتها خطأ في  ١/٣٥١

ن شعراء العصر المملوكي ، وأخذها النصير الحمامي وصاغ كتابتها مرة أخرى حيث قَدم وَأخَّر أن الوشاح م
 .١١٤: ديوان الموشحات المملوكية : ينظر . في األقفال واألبيات ولم يغير في ألفاظها شيئا 

 ".                         هل اللي: "في الطالع السعيد  )١(
، ومن المالحظ إغراق الوشاح في الجناس وإجهاد نفسه في اشتقاق الجزء الثاني   " راق" :في فوات الوفيات  )٢(

 .        في الموشحة كلها من نهاية الجزء األول
 ".دمثت والخالقي: "في سجع الورق  )٤(".             زهى: "في الوافي  )٣(
 ".الضرر: "في سجع الورق  )٧(".               وحكم: "في عقود الآلل  )٦(".              ولذَّ في: "السابق  )٥(

 أزرى الجبين الحـاِلي 
ــالِ  ــاقَ بالكَمـ  ِإذْ فـ
ــدواِلي  ــة ال ــن ابنَ م 

 

ــاِل  )١(بالحـــ
ـــي ــا ِلـ  كَمـ
ــي  دوا لــــ

 

ــدى ــد اغْتَ ــن قَ مم 
ــدا  ــقَى وانْقَـ  َأشْـ
ىدــر ــن ال ــي م  قَلْبِ

 

 وقد بذَلْتُ مـا لــي  
ـ    يوقاِل إذْ َألْـوى ِل

 

ـــي ــأ ل م٢(َأو( 
ــوالي  )٣(للـــ

 

ِإذْ نَظَـــر بـــاللَّحظ 
 فَـعرلــه الخبــر )٤(ي 

 

 

 يا غصن بـانِ ماِئـلْ  
 ِلدمعي الساِئْل) ٥(وارث

ــاذلْ  ــع الع  وال تطي
 

ــلْ  ــا مائـ  يـ
ــاِئلْ  ــا سـ  يـ
ــاذلْ  ــا عـ  يـ

 

ــقْوتي ــى ِلشَـ  عنِّـ
ــتي صــاِل ق ــن ح ع 
ـــي تجهــقْ بِم  وارفُ

 

ــلْ  ــي قَابِ نرتَز وإن 
 ي ينْجلي يا فَاضـلْ ك

 

ــلْ  ــي قَابِـ  فـ
 الفَّــا ضـــلّْ 

 

 ـــظَر ــوز بالنَّ  )٦(أف

 الغيـر  )٨(حالة )٧(في
 

 

 )٩(يا منْتَهـى آمـاِلي  
ــمي  )١٠(أرث لجســ

ــالي  البـــــــ
ــالي ــذَلْتُ الغَ ب ــد  فق

 

 َأمـــا ِلـــي 
ـــي ــا باِلـ  يـ
 يـــا غَاِلــــي

 

 !في الحب من مجِير ؟
  ـيرفَتًـى َأس موارح 

 في القَـد  يـررِ يـا َأم 
 

 وفيك قَد ألقَـى ِلـي  
ــاِلي  صــتْ َأو وقُطِّع 

 

ـــي ــا قَالـ  يـ
 يــا صالـــي 

 

 رــر الض ــك  هجرانَ
 ســقَر )١١(بِقَتْلَتــي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 الموشحاتدیوان 

 

 ".أروى الجبين الخالي   بالخال: "في سجع الورق ) ١(
 ".                  الوالي: "ي سجع الورق ف )٣(.              ، وخففت الهمزة للجناس" أومأ: "وأصلها  )٢(
 .، جزم الفعل دون جازم" وقع: "، وفي سجع الورق " نرفع: : "في الوافي  )٤(
 ".وارثي: "، في الوافي ، والفوات " فارث: "في سجع الورق  )٥(
 ".من: "في سجع الورق  )٧(".           بالظفر: "في فوات الوفيات ، وسجع الورق  )٦(
 ".من حالي: " في فوات الوفيات  )٨(
 ".أمنتهى آمالي: "، وفي سجع الورق " اآلمالي: "في عقود الآلل  )٩(
 ".بقتلى: "في الطالع السعيد ، وعقود الآلل  )١١(".                 إرثي: "في الوافي ، وفوات الوفيات  )١٠(

 ِإن جزتَ بين السربِ
 ومْل بِهِم وعـج بِـي  
 وقفْ بِهِم يا صـحبِي 

 

 )١(فَســر بِــي 
ــي  فَعجبِــــ
 وصـــح بِـــي

 

ــلْ  ــيهِم قَلي ــن ح  ع
ــلْ  ــم بخي ــي بِهِ  قَلْبِ
 ابكُوا علـى القَتيـلْ  

 

ــى ــى نَحبِ تَقَض وإن 
 وَأنْزِْل بِهِم والطُفْ بِي

 

ــي  ــنُج بِـ  فَـ
 وطُـــفْ بِـــي

 

  رعِل والـوـهفي الس 
  ـرضالحوِ وـدفي الب 

 

 

ــم ــاني لَ ــس ِإذْ غَنَّ  َأنْ
 وقـــاَل ِإذْ حيانــــي
ــاألردانِ ــز بـ  واهتَـ

 

ـــي  )٢(َأغْنَانــ
ـــي  َأحيانـــ
ــي  أردانــــ

 

ــذَا  ه ــد ــُل قَ  واللي
ــدا الف ــك ــي لَ وحر 
ــدا  ــام منْشـ  ِإذْ قـ

 

ــانِ ــاِئر األفنـ  وطـ
ــاتفُ اآلذانِ  وهـــ

 

 َأفْنَانــــــي
ــي  آذانـــــ

 

  رـحفـي الس ِإذْ نَاح 
 ــه ــرِإذْ نَبـ  البشَـ

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  :قام بالضبط والعناية     
 احمد عاطف السبكى                

   angle_٦٦@yahoo.com-Lost 
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 الفاطمیة واألیوبیة

 

١٩٢

 
 

 :الكتاب هذا ياتى بعد كتابى 
 ديوان الموشحات المملوكيه الدولة االولى فى مصر والشام

 موشحات واالزجال للنواجى وعقود الالل فى ال
والمحقق يعمل على اصدار ديوان الموشحات المملوكيه الدوله الثانية وهو لـم  

 يطبع بعد 
 


